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RESUMO 

  

 

Objetivou-se neste trabalho a determinação experimental dos parâmetros cinéticos do processo 

de digestão anaeróbia de alguns tipos de resíduos sólidos orgânicos do município de Santo 

André – SP através de testes do potencial bioquímico de metano. Para isso foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica sobre as características dos resíduos sólidos no Brasil e em Santo André, 

sobre o processo de biodigestão anaeróbia, os parâmetros que influenciam seu desempenho e 

os modelos matemáticos desenvolvidos para simulá-lo. Foi feito o levantamento das principais 

normas internacionais sobre os testes que caracterizam o potencial de biometanização de 

substratos diversos, e trabalhos publicados sobre testes realizados em diversos substratos.  Foi 

necessário também realizar a montagem do laboratório de biogás na Universidade Federal do 

ABC e capacitar a equipe para realização das análises de caracterização da carga orgânica das 

amostras de substratos e inóculos. O inóculo utilizado foi o lodo de um reator anaeróbio de uma 

granja localizada no município de Tietê – SP (Granja Dacar) e os substratos testados foram 

amostras da fração orgânica da coleta indiferenciada de 6 subsetores do município de Santo 

André, além de uma amostra da coleta de resíduos de uma feira livre e uma amostra dos resíduos 

da Central de Abastecimento Municipal (CRAISA). As amostras de inóculo e substratos foram 

caracterizadas em triplicata, assim como a execução dos testes de biometanização, que foram 

realizados de acordo com a norma VDI 4630. Os resultados obtidos da produção específica de 

biogás depois de 39 dias de teste variaram entre 52 e 471 Nml.g-1SVadicionada enquanto a taxa 

máxima de produção de metano (B0) ficou entre 53 e 476 NmlCH4.g
-1SVreduzida. A taxa média 

de decaimento obtida (K) foi de 0,024 ± 0,007 d-1.  A concentração de CH4 no biogás produzido 

variou entre 70,1% e 21,1%. A taxa de degradação da massa de sólidos voláteis ficou entre 

46,8% e 83,2%. Devido a perdas de biogás detectadas durante a realização dos testes de 

biometanização, há indícios que os valores obtidos em alguns testes tenham sido subestimados, 

embora vários resultados tenham sido muito próximos dos relatados na literatura. A 

heterogeneidade do substrato ocasionou uma grande dispersão no perfil das curvas de produção 

específica de biogás, mesmo entre amostras de uma mesma triplicata. 

 

  
Palavras-chave: digestão anaeróbia, resíduos orgânicos, biogás, parâmetros cinéticos, 

potencial bioquímico de metano. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this study was the experimental determination of kinetic parameters of the 

anaerobic digestion process of the organic fraction of municipal solid waste from the city of 

Santo André - SP through biochemical methane potential tests. For this a bibliographic research 

on the characteristics of solid waste in Brazil and Santo Andre was conducted, as well as on the 

anaerobic digestion process, the parameters that influence its performance and on mathematical 

models developed to simulate it. The survey of the main international standards on the tests that 

characterize the biomethanation potential of different substrates, and published papers on tests 

performed on various substrates was done. It was also necessary to carry out the assembly of 

the biogas laboratory at the Federal University of ABC and the qualification of the team to carry 

out the analysis of characterization of the organic load of the sample substrates and inoculum. 

The inoculum used was sludge of an anaerobic reactor of a poultry farm located in the Tiete - 

SP (Granja Dacar) and the substrates tested were samples of the organic fraction of 

undifferentiated municipal solid waste collected of 6 sub-sectors of the city of Santo André, in 

addition to a sample of waste from an open market and a sample of the waste from the Municipal 

Supply Center (CRAISA). The inoculum samples and substrates were characterized in 

triplicate, as well as the biomethanization tests, which were performed according with VDI 

Standard 4630. The results of the specific biogas production after 39 days of testing ranged 

from 52 and 471 Nml.gVSadded
-1 while the maximum rate of methane production (B0) was 

between 53 and 476 NmlCH4.gVSreduced
-1. The average decay rate obtained (K) was 0.024 ± 

0.007 d-1. The concentration of CH4 in the biogas produced varied between 70.1 and 21.1%. 

The mass degradation rate of volatile solids was between 46.8 and 83.2%. Due to biogas losses 

detected while conducting the biomethanization tests, there is evidence that the values obtained 

in some tests have been underestimated, although many results have been very close to those 

reported in the literature. The heterogeneity of the substrate caused a great dispersion in the 

pattern of specific biogas production curves, even among samples of the same triplicate. 

 

 

Keywords: Anaerobic digestion, organic waste, biogas, kinetic parameters, biochemical 

methane potential 
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Ca(OH)2 Hidróxido de cálcio (Cal hidratada) 

CaCO3 Carbonato de cálcio (mg.l-1) 

CH4 Gás metano (%) 

CO Monóxido de Carbono 

CO2 Gás dióxido de carbono (%) 

D Dia 

ds/dt Taxa de utilização de substrato (mg.l-1.d-1) 

dx/dt Taxa de geração de micro-organismos (mg.l-1.d-1) 

E Exponencial 

H Hora 

H+ Íon hidrogênio (mol.L-1) 

H2 Gás hidrogênio (%) 

H2S Sulfeto de hidrogênio (Gás sulfídrico) (mg.l-1) 

hab. Habitante 

H-Ac. Ácido acético (mg.l-1) 

K Constante cinética de decaimento (d-1) 

Kg Quilograma (kg) 

kmáx. Taxa máxima de utilização de substrato (mgDQOs.mgSSV-1.d-1) 

ks Constante cinética de meia saturação de Monod (d-1) 

Ln Logaritmo Neperiano 

Mg Miligrama (mg) 

MWh Mega Watt hora 

N Normal, Unidade do Sistema Internacional, refere-se às Condições 

Normais de Temperatura e Pressão (CNTP): Temperatura (273,15 K = 

0°C) e pressão (101325 Pa = 101,325 kPa = 1,01325 bar = 1 atm = 760 

mmHg), respectivamente. 

N2 Gás nitrogênio (%) 

NaHCO3 Bicarbonato de Sódio 

NH3 Amônia molecular (mg.l-1) 
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SO2 Dióxido de Enxofre 

T Tempo (dia) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma abordagem relativa aos resíduos sólidos urbanos (RSU) dá-se por vários aspectos, 

sejam estes ambientais, sociais ou econômicos. A especificidade do presente trabalho foca na 

recuperação energética da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos (FORSU), a qual pode 

desempenhar um papel importante nas estratégias de gestão integrada de resíduos sólidos 

urbanos (RSU) fornecendo novos produtos (energia de fonte renovável, substrato orgânico, 

água de reuso, etc.) podendo contribuir no desenvolvimento de uma economia mais circular, 

onde os resíduos são insumos para a produção de novos produtos, e assim reduzir os impactos 

ambientais associados à atual lógica linear da economia.   

Processos como incineração, digestão anaeróbia ou a disposição em aterros sanitários 

(com centrais de triagem e sistema de captação do gás do aterro) são os principais meios de 

recuperação energética dos resíduos, os quais, de certa forma, promovem um tratamento do 

RSU e destinam os rejeitos1 finais para locais apropriados. 

A fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos (FORSU) pode ser convertida em um 

biocombustível gasoso (biogás), rico em gás metano, por meio de processos bioquímico que 

ocorrem nos aterros sanitários e também em reatores apropriados. 

Na literatura não há dados absolutos do potencial de produção de metano da fração 

orgânica dos resíduos sólidos urbanos, devida a grande diversidade da composição da FORSU, 

variando de região para região e também com a sazonalidade. Também vale ressaltar que chega 

aos aterros, misturado com a FORSU, uma diversidade enorme de elementos inertes ou com 

potencial contaminante que inibem a digestão anaeróbia. Assim como pela escassez de 

pesquisas nessa área, não há dados suficientes para se obter os parâmetros cinéticos da digestão 

anaeróbia operando com FORSU específicos de cada região do país. 

Esses dados são essenciais para elaboração de projetos técnicos e econômicos de usinas 

de biogás operando com a FORSU, seja a origem do resíduo orgânica separado na fonte ou em 

sistemas de triagem nos aterros. Sem um estudo detalhado da viabilidade técnica e econômica 

                                                           
1 Rejeitos, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010) 

correspondem a todos os resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 

recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade 

que não a disposição final ambientalmente adequada. 
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dos processos comerciais de digestão anaeróbia dos RSU não será possível viabilizar 

investimentos necessários para implementação de projetos de biogás em escala industrial.  

No Brasil, nos últimos 5 anos (2011 – 2016) diversos fatores tenderam a impulsionar o 

desenvolvimento do mercado de biogás oriundo de RSU. Para avançar da área de “gestão de 

resíduos” para a área de “recuperação energética dos resíduos” é preciso solucionar muitos 

obstáculos do processo e focar no desenvolvimento de pesquisa.  

Paralelamente aos primeiros passos, é preciso investir no desenvolvimento de capital 

humano, capacitando profissionais de diversas áreas, sobretudo na área de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (PD&I). Como toda tecnologia emergente, é preciso identificar os 

gargalos do processo, reduzindo custos, oferecendo soluções viáveis que possam contribuir para 

a competitividade do biogás frente as outras fontes de energia. 

Nesse contexto, surgiram algumas políticas públicas que vêm contribuir para despertar o 

interesse no biogás, a citar, Chamada n° 014/2012 – Projeto Estratégico: “Arranjos Técnicos 

e Comerciais para inserção da Geração de Energia Elétrica a partir de Biogás oriundo de 

Resíduos e Efluentes Líquidos na Matriz Energética Brasileira” e também “Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei nº 12.305/2010”. 

A Chamada n° 014/2012 é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica – 

ANEEL que visa direcionar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento – P&D de alguns 

agentes do setor de energia elétrica para uma única temática: o desenvolvimento de arranjos 

comerciais que possibilitem a inserção do biogás na matriz energética. 

Para viabilizar projetos nessa escala, é necessária parceria entre as instituições do setor 

de energia e as instituições de ensino e pesquisa (por exemplo as universidades). 

A comunidade acadêmica da Universidade Federal do ABC – UFABC, ciente das suas 

responsabilidades e potencialidades frente aos desafios para tornar o mundo mais sustentável 

encarou esse desafio. Desta forma, atuando para reduzir o uso de recursos naturais e 

desenvolvendo pesquisas para promover a recuperação energética de resíduos, viu nesta 

iniciativa a oportunidade para capacitar sua equipe de pesquisadores e ampliar sua infraestrutura 

de pesquisa. Desta forma, a universidade firmou juntamente com a Petrobras (Petróleo 

Brasileiro S.A.) um termo de cooperação que possibilitou o desenvolvimento conjunto de uma 

proposta de P&D na Chamada n° 014/2012. 

No Brasil, houve um crescimento da produção de resíduos sólidos urbanos ao longo dos 

últimos quinze anos (2001 – 2016) que não foi acompanhado de investimentos para destinação 

correta, na mesma escala da produção de RSU. Com a redução de áreas disponíveis para 

construção e/ou ampliação dos aterros sanitários, somados às diretrizes da legislação brasileira 
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(em especial a Lei nº 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS), 

intensificou-se a demanda por novas soluções para destinação final dos resíduos. 

A maioria dos municípios brasileiros tem problema relacionado à limitação de espaço 

físico para disposição dos resíduos sólidos urbanos, compostos em muitos casos por mais 50% 

de matéria orgânica. Como exemplo, a região metropolitana da grande São Paulo caracteriza-

se pela alta concentração demográfica e pela indisponibilidade de áreas para construção de 

novos aterros sanitários.  

Considerando toda a complexidade dos impactos negativos gerados pela destinação final 

dos resíduos orgânicos, seja em aterros sanitários ou em lixões, suas externalidades somadas às 

reduções de áreas para ampliação e/ou construção de novos aterros e acrescentando o problema 

do agravamento do aquecimento global pelo uso excessivo de combustíveis fósseis e os 

impactos econômicos pelo uso de insumos energéticos fica evidente a necessidade de mudar 

esse paradigma. 

Diante disso, fica uma questão: É possível reduzir o impacto negativo no meio, causado 

pela produção de resíduos orgânicos e, simultaneamente, reduzir a voracidade da economia 

por recursos fósseis? Nesse contexto, desperta-se o desafio de investigar o potencial de 

recuperação energética dos resíduos orgânicos para a produção de biometano. 

Como uma das alternativas que possibilita a recuperação energética da fração orgânica 

dos resíduos sólidos urbanos (FORSU) temos o processo de digestão anaeróbia, tecnologia 

amplamente difundida em países da Europa e também, em menor escala, nos EUA.  

Desta forma, este estudo se propôs a estruturar na UFABC, dentro do Laboratório de 

Análise e Caracterização de Biomassa – LACABIO, um laboratório de biogás e avaliar a 

produção de biogás de amostras de resíduos orgânicos do município de Santo André/SP. Essas 

são ações que atendem a Etapa 6 – Estudo de melhorias para o aumento de geração de biogás 

do Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) – ANEEL: Adequação e nacionalização de 

tecnologias às condições de operação de plantas de energia elétrica a partir do biogás oriundo 

de resíduos e seu processamento, localizadas em território nacional. 

Assim, avaliando o processo de biometanização será possível identificar o volume de 

metano obtido por cada unidade de substrato biodegradado. As taxas de produção de metano, 

somadas as taxas de consumo de substrato e as taxas de formação de novos micro-organismos 

correspondem aos parâmetros cinéticos do processo de biometanização. 
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Nesse trabalho foram avaliados dois importantes parâmetros cinéticos: Taxa máxima de 

produção de metano, representado pelo Bo cuja a unidade é Nml CH4.g-1 Sólidos Voláteis2; e a 

Constante cinética de decaimento K (dias-1). São dois parâmetros cinéticos essenciais que 

permitem a evolução dos estudos de biometanização, contribuem para redução das incertezas 

nas estimativas de geração de metano, possibilitam avanço para análises de viabilidade técnica-

financeira de usinas de biogás. 

 

 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi determinar os parâmetros cinéticos do processo de 

digestão anaeróbia dos resíduos sólidos orgânicos do município de Santo André – SP por meio 

de testes do potencial bioquímico de metano (teste BMP3).  

 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 Montagem do laboratório de biogás, na Universidade Federal do ABC, que atenda aos 

requisitos de normas técnicas internacionais para avaliação do potencial de produção 

de biometano em frações orgânicas de resíduos; 

 Capacitar a equipe para realização das análises de caracterização da carga orgânica das 

amostras e realização de ensaios de biometanização; 

 Definição e obtenção de inóculos (amostras orgânicas com micro-organismos 

anaeróbios) sob condições padronizadas e caracterização da sua carga orgânica; 

 Caracterização da carga orgânica dos substratos (amostras de resíduos orgânicos); 

 Realização dos ensaios de biometanização (testes BMP) sob condições padronizadas 

para determinação do potencial de metano: de seis (06) amostras de FORSU de Santo 

André-SP; uma (01) amostra de resíduos de feira livre e uma (01) amostra de resíduos 

da Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (CRAISA); 

                                                           
2  Nml CH4.g-1 Sólidos Voláteis = Normal mililitro de metano por gramas de sólidos voláteis. N - Normal, Unidade 

do Sistema Internacional, refere-se às Condições Normais de Temperatura e Pressão (CNTP): Temperatura 

(273,15 K = 0°C) e pressão (101325 Pa = 101,325 kPa = 1,01325 bar = 1 atm = 760 mmHg), respectivamente. 
3 Testes do potencial bioquímico de metano, em inglês BMP – “Biochemical Methane Potential test” de acordo 

com Kafle & Chen (2016), Valero et al. (2016) e Wang et al. (2015). 
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 Quantificação da produção de biogás e análise da composição do biogás; 

 Determinação dos parâmetros cinéticos: Taxa máxima de produção de metano (B0) e 

a Constante cinética de decaimento (K). 

 

 

1.3 Estrutura da Tese 

 

 O capítulo um contém a introdução, motivação da pesquisa, objetivos e a estrutura da 

tese; 

 No capítulo dois da tese é apresentada uma breve revisão bibliográfica relacionada à 

situação dos resíduos sólidos urbanos no Brasil e em Santo André, o estado da arte do 

processo de digestão anaeróbia (DA), bem como a descrição dos principais fatores que 

afetam o processo anaeróbio e o rendimento da produção de biogás. Também são 

destacados os parâmetros de caracterização dos inóculos e dos substratos orgânicos, 

matéria prima básica para produção de metano. Para finalizar essa etapa, é apresentada 

a estrutura de alguns laboratórios de biogás e digestão anaeróbia focados na produção 

de biometano de diferentes substratos. 

 No capítulo três, são apresentadas as metodologias analíticas utilizadas para a 

caracterização dos inóculos e também dos substratos orgânicos, de acordo com as 

principais normas técnicas para ensaios experimentais de digestão anaeróbia. Ainda 

no capítulo três, é descrita a estruturação do laboratório de biogás da UFABC para 

realização de ensaios do potencial bioquímico de metano, assim como a descrição dos 

ensaios experimentais realizados. 

 O capítulo quatro é constituído de uma descrição e análise dos resultados obtidos, 

destacando a produção de biogás e a análise da sua composição nas amostras de 

resíduos analisadas.  

 Finalizando, no capítulo cinco são apresentadas as conclusões, considerações finais e 

recomendações para trabalhos futuros. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Resíduos Sólidos Urbanos – RSU 

 

Resíduo sólido é um termo genérico para designar uma classe diversificada de 

subprodutos com composição variada, gerados pela ação do homem em diferentes processos 

produtivos e em sua vida social. Sua composição, aspectos físicos e bioquímicos estão 

diretamente relacionados com o processo que o originou. Outros fatores afetam diretamente a 

composição gravimétrica e a produção dos resíduos sólidos como, por exemplo, fatores 

socioeconômicos da região de origem (Zanta et al., 2006; Silva, 2009). De acordo com a Norma 

ABNT NBR 10004:2004 (ABNT, 2004), a definição de resíduo sólido corresponde:  

 

“...resíduos no estado sólido e semi-sólido, que resulta de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 

Nesta definição está incluso todo resíduo resultante dos sistemas de tratamento de 

água (ETA) e sistemas tratamento de esgoto (ETE), resíduos gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados 

líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública 

de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e 

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível”. 

 

De acordo com a legislação vigente, Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que Institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), o conceito de resíduos sólidos é 

definido como:  

“...resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem 

como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 

exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível;...” 
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Conforme foi destacado nos trabalhos de SILVA (2009), ZANTA et al. (2006) e 

CASSINI (2003), os resíduos sólidos urbanos têm composição diversificada, composta por uma 

fração de matéria orgânica (restos de frutas, legumes e alimentos em geral, animais mortos, 

restos de podas, como gramas, folhas, galhos de árvores, etc) e materiais diversos, como: vidros, 

metais, papeis, plásticos, couros, cacos de cerâmicas, isopor, borrachas, entre outros materiais. 

No ano de 2014, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2016), 

por meio de dados fornecidos pelos gestores dos serviços de coleta domiciliar de RSU de 3.765 

municípios4 participantes do “Diagnósticos do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos”, 

identificou que a massa de resíduos domiciliares e públicos coletada foi de 55,9 milhões de 

toneladas, aproximadamente 153,2 mil toneladas por dia. Essa quantidade de massa de resíduo 

coletada quando relacionada com a respectiva população possibilita chegar a um índice per 

capita médio para o País de 1,05 kg/hab./dia.  

De acordo com o SNIS (2016), esses dados quando extrapolados para todo o Brasil 

possibilita uma estimativa de coleta de 64,4 milhões de toneladas de resíduos domiciliares e 

públicos coletados no ano de 2014, aproximadamente 176,4 mil toneladas por dia, conforme 

apresentado na Tabela 2.1.  

 

Tabela 2.1 – Resíduos coletados nos municípios brasileiros 

Resíduos coletados nos 3.765 municípios 

participantes do diagnóstico SNIS2014 

(67,6%)  

Dados extrapolados para todos os 5.570 

municípios do Brasil (100%) 

Milhões 

toneladas/ano 

Mil 

toneladas/dia 

Per capita 

(kg/hab./dia) 

Milhões 

toneladas/ano 

Mil 

toneladas/dia 

Per capita 

(kg/hab./dia) 

55,9 153,2 1,05 64,4 176,4 0,88 

Fonte: Adaptado de SNIS, 2016. 

 

Entretanto, na análise feita pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública 

e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2016) quantificou uma massa de resíduo gerada em 2015 

corresponde a aproximadamente 218 mil toneladas por dia. Esse montante corresponde a 

aproximadamente 79,9 milhões de toneladas no ano. Desse total de RSU gerados, estima-se que 

90,8% foram coletados (aproximadamente 198 mil toneladas por dia).  Os RSUs coletados 

tiveram como destino: 58% em aterros sanitários, 24% em aterros controlados e 17% em lixões 

                                                           
4 Os 3.765 municípios participantes do Diagnósticos do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (SNIS, 2016) 

representam 67,6% dos municípios do Brasil, os quais comportam 147,4 milhões de habitantes urbanos, ou seja, 

86,1% da população urbana do país. 
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(ABRELPE, 2016). Na Figura 2.1 é possível, comparar a geração de resíduos produzida e coleta 

em 2014 e 2015, conforme dados de ABRELPE (2016). 

 

Figura 2.1 – Resíduos Sólidos Urbanos – geração e coleta em 2014 e 2015 

 

Fonte: Adaptado de ABRELPE, 2016. 

Conforme os dados apresentados em ABRELPE (2016), na Figura 2.2 são destacados os 

índices per capita da geração e da coleta de resíduos no Brasil para o período de 2014 e 2015. 

 

Figura 2.2 – Índice per capita da geração e coleta de RSU no Brasil (2014 e 2015) 

 

Fonte: Adaptado de ABRELPE, 2016. 

Comparando os dados de 2011 com os dados de 2015, observou-se que houve um 

crescimento de 11,66% no montante total de resíduos coletados no Brasil, passando de 177.996 

t/dia em 2011 para 198.750 t/dia em 2015. A coleta de RSU per capita no Brasil em 2015 foi 

de 0,972 kg/hab./dia. Entre as regiões brasileiras, a região sudeste apresentou a maior taxa de 
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coleta de resíduos, passando de 93.911 t/dia em 2011 para 104.631 t/dia em 2015, com um 

crescimento de 11,42% para período de 2011 a 2015, conforme dados apresentados na Tabela 

2.2 (ABRELPE, 2016). 

 

Tabela 2.2 – Crescimento da coleta de resíduos no Brasil 

Regiões 

2011 2012 2014 2015 Crescimento 

entre 2011 e 

2015 

Crescimento 

entre 2014 e 

2015 
RSU Total 

(t/dia) 

RSU Total 

(t/dia) 

RSU Total 

(t/dia) 

RSU Total 

(t/dia) 

Norte  11.361 11.585 12.458 12.692 11,72% 1,88% 

Nordeste  39.092 40.021 43.330 43.894 12,28% 1,30% 

Centro-Oeste  14.449 14.788 15.826 16.217 12,24% 2,47% 

Sudeste  93.911 95.142 102.572 104.631 11,42% 2,01% 

Sul  19.183 19.752 21.047 21.316 11,12% 1,28% 

Brasil  177.996 181.288 195.233 198.750 11,66% 1,80% 

Fonte: Adaptado de ABRELPE, 2016. 

 

Os RSU coletados, conforme dados da ABRELPE para o ano de 2012 para composição 

gravimétrica média são apresentados na Tabela 2.2. 

Entre as duas principais referências de dados sobre a coleta e destinação final dos resíduos 

há algumas diferenças nos valores apresentados, decorrentes as metodologias utilizadas. A 

Tabela 2.3 apresenta uma comparação entre os dados SNIS (2016) e ABRELPE (2016) para a 

quantidade de massa de resíduos coletadas diariamente no Brasil e o destino dos resíduos para 

o ano de 2015. 

Tabela 2.3 – Dados da coleta e destinação de resíduos no Brasil para ano 2015 

Referência SNIS, 2016 ABRELPE, 2016 

Resíduos coletados no Brasil (mil toneladas/dia) 176,4 198,8 

Aterros sanitários (%) 52,4 58,0 

Aterros controlados (%) 13,1 24,0 

Lixões (%) 12,3 17,0 

Unidades de triagem e compostagem (%) 3,9 1,0 

Sem informação (%) 18,3 0,0 

Total (%) 100,0 100,0 

Fonte: Adaptado de SNIS,2016 e ABRELPE, 2016. 
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A respeito da composição gravimétrica dos RSU coletados no Brasil, conforme dados de 

ABRELPE (2014) é possível avaliar que a fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos 

(FORSU) corresponde a mais de 50% dos resíduos coletados no Brasil, Tabela 2.4. 

 

Tabela 2.4 – Composição gravimétrica dos RSU coletados no Brasil em 2012 

Material Participação (%) Quantidade (t/ano) 

Matéria Orgânica  51,4 29.072.794 

Outros  16,7 9.445.830 

Plástico  13,5 7.635.851 

Papel, Papelão e Tetra Pak  13,1 7.409.603 

Metais  2,9 1.640.294 

Vidro  2,4 1.357.484 

TOTAL 100,0 56.561.856 

Fonte: ABRELPE, 2014. 

 

A FORSU, independente das condições do meio em que é descartada, é composta por 

materiais suscetíveis à decomposição pela ação de micro-organismos. Durante o processo de 

decomposição (aeróbio ou anaeróbio) ocorre a produção de lixiviados e a emissão de gases de 

efeito estufa (GEE). Em estado de putrefação, os resíduos orgânicos tornam-se vetores de 

micro-organismos patogênicos, liberam odores desagradáveis, impactam o solo, contaminam 

os recursos hídricos e a atmosfera com produtos decorrentes da sua decomposição. 

Quando o processo de decomposição ocorre restritamente em ambientes fechados, livre 

de oxigênio atmosférico, o resíduo orgânico sofre a ação de micro-organismos anaeróbios que 

convertem a matéria orgânica em biogás (gás rico em metano e dióxido de carbono).  

Em lixões, todo o biogás produzido é emitido para atmosfera. Quando a fração orgânica 

dos resíduos sólidos urbanos é decomposta em aterros sanitários, uma parcela significante do 

biogás produzido é capturada e destinada para queima em locais apropriados, entretanto 

ocorrem perdas de biogás por fuga do sistema de captação, perdas por oxidação e perdas por 

ineficiência do processo. Um processo mais eficiente que possibilita alto desempenho da 

conversão da matéria orgânica em biogás, ocorre em reatores anaeróbios projetados para 

maximizar a produção de biogás no menor tempo. 
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2.1.1 Recuperação energética dos resíduos orgânicos 

Os resíduos orgânicos são uma biomassa que podem servir como matéria-prima para 

produção de biocombustíveis ou produção de novos produtos a partir de diferentes rotas de 

conversão, sejam elas termoquímicas ou bioquímicas, conforme destaca Colling et al. (2016). 

O uso desta biomassa para fins energéticos vem crescendo ao longo da última década 

devido a diversos fatores, entre eles destacam-se os avanços tecnológicos, a escassez de 

recursos naturais e a elevação dos custos de geração de energia. Estes fatores contribuem para 

a viabilidade técnica e econômica de novos empreendimentos para recuperação energética dos 

resíduos sólidos orgânicos. Neste cenário, destaca-se o processo de digestão anaeróbia da 

FORSU para produção de metano (KARAGIANNIDIS, 2012). 

A esses aspectos, acrescentam-se as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010), que reúnem o conjunto de princípios, objetivos, 

instrumentos, diretrizes, metas e ações a serem adotados pelos governos Federal, Estaduais e 

Municipais para gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos 

sólidos. 

Atualmente, o processo de digestão anaeróbia tornou-se uma tecnologia amplamente 

aplicada em todo o mundo, de acordo com dados do trabalho de Coelho et al. (2015); 

Karagiannidis (2012), relata que somente na Europa, mais de 5 milhões de toneladas de resíduos 

orgânicos por ano são tratados pelo processo anaeróbio. No entanto, o destaque para uso desse 

processo está na China e na Índia. A China tem um potencial para instalar aproximadamente 

200 milhões de plantas de biodigestão para produção de biogás, de diversos portes e operando 

com diferentes substratos (FORSU, resíduos agropecuários, resíduos de saneamento, etc). Já na 

Índia, estima-se que o número de biodigestores, de pequeno e médio porte, instalados em 

residências correspondia a 4.683.000 de unidades, em setembro de 2013 (HERBERT & 

KRISHNAN, 2016). 

 

2.1.2 Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Santo André - SP 

O RSU do município de Santo André/SP ficou definido como objeto desse estudo por 

atender ao escopo do Projeto “Adequação e nacionalização de tecnologias às condições de 

operação de plantas de energia elétrica a partir do biogás oriundo de resíduos e seu 

processamento, localizadas em território nacional” da Chamada 014/2012 Aneel. 

Santo André é um município brasileiro da Região do Grande ABC localizado na região 

metropolitana do estado de São Paulo. Conforme dados do IBGE (2016), no ano de 2015 havia 

uma população residente estimada em 710.210 habitantes em Santo André, correspondendo a 
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uma densidade demográfica de 3.848,01 (hab/km²). Em 2010 obteve um Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDHM) de 0,815, valor considerado muito alto, destacando-se na 

14ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM. 

A coleta dos resíduos no município a e gestão do aterro sanitário municipal (Figura 2.3) 

são de responsabilidade do SEMASA – Serviço Municipal de Água e Saneamento de Santo 

André, uma Autarquia Municipal.  

Figura 2.3 – Aterro Sanitário Municipal de Santo André – SP 

 

Fonte: Google Maps. Disponível em: < https://goo.gl/maps/3gyLpPk4as22>. Acessado em: maio de 2016. 

 

Conforme dados apresentados pelo SEMASA (Anuários Santo André, 2015), em 2014 

foram destinados para o aterro 222.105,61 toneladas de resíduos da coleta domiciliar. O 

percentual da população atendida na coleta domiciliar é de 100%, o lixo domiciliar coletado 

por dia corresponde a 608,51 toneladas/dia e considerando população residente estimada em 

710.210 habitantes em Santo André a estimativa da produção de lixo per capita/dia é de 856,8g. 

Outros indicadores que agregam outros tipos de resíduos sólidos urbanos além do 

domiciliar, apresentam valores acima de 1 kg/hab./dia. 
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2.2 Digestão Anaeróbia 

A digestão anaeróbia é um processo natural de decomposição da matéria orgânica que 

ocorre pela ação de micro-organismos em ambientes sem a presença de oxigênio atmosférico 

livre.  

Durante o processo anaeróbio de decomposição da matéria orgânica ocorre a liberação de 

uma mistura de gases, denominada de biogás, composta principalmente por gás carbônico 

(CO2) e gás metano (CH4), dentre outros gases presentes em menor concentração.  

De acordo com Karagiannidis (2012), há evidências que a digestão anaeróbia já era 

praticada 2000 anos A.C., na Mesopotâmia. No entanto, os primeiros registros científicos sobre 

o estudo do biogás foram obtidos na Itália por Alessandro Volta no ano de 1776, decorrentes 

das pesquisas sobre os gases gerados durante a decomposição da matéria orgânica.  Em seus 

estudos, Volta destacou a descoberta do metano presente no gás do pântano (CECCHINI & 

PELOSI, 1992).  

No trabalho de Angelidaki, Ellegaard & Ahring (2003), estes autores ressaltam que 

Alessandro Volta realizou seu experimento clássico coletando gás em um lago raso e o 

queimou, demonstrando que era inflamável. Dessa forma, a biometanização5 nasceu como a 

ciência que estuda os processos biológicos de conversão da matéria orgânica em metano 

(biocombustível gasoso). 

Ao longo dos últimos 30 anos (de 1984 a 2014), houve uma evolução significativa no 

número de publicações científicas sobre esse tema, as quais contribuíram para o 

desenvolvimento de modelos matemáticos capazes de estimar a produção de metano dentro de 

margens de erros conhecidas. Esses modelos foram aperfeiçoados pela compreensão das 

reações bioquímica que ocorrem no processo anaeróbio, contribuindo para o desenvolvimento 

de cálculos da estimativa de produção de metano e da eficiência na remoção da carga orgânica. 

Apesar de não representarem fielmente todas as características do processo, sendo 

aproximações do fenômeno real, esses modelos vêm recebendo inúmeras contribuições de 

diversos pesquisadores, tornando-os cada vez mais próximos de uma representação do processo 

real. 

A principal dificuldade está em mapear a dinâmica do processo, uma vez que a 

microbiologia do processo de digestão anaeróbia é composta por um consórcio diversificado de 

grupos de micro-organismos que atuam simultaneamente em várias etapas do processo, os quais 

constituem um delicado ecossistema com interações complexas. Os substratos consumidos 

                                                           
5 Biometanização ou digestão anaeróbia é o processo de conversão da matéria orgânica em gás metano 

(combustível) por meio da atividade metabólica de micro-organismos anaeróbios.  
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pelas bactérias, responsáveis pela primeira fase do processo (hidrólise), são convertidos 

(excretados) em novos produtos, os quais serão a base alimentar do próximo grupo de bactérias. 

Nesse ambiente de mutualismo e comensalismo entre diversos micro-organismos, cada grupo 

possui um comportamento fisiológico próprio, o que refletirá em diferentes atividades 

metabólicas de degradação da matéria orgânica. 

No processo de digestão anaeróbia destacam-se micro-organismos classificados dentro 

dos domínios Bacteria e Archaea6 (arqueia ou arqueas).  

Conforme é destacado nos trabalhos de Gottlieb et al. (2016); Jabłoński et al. (2015); 

Keating (2015) e Zinder (1993), as arqueas metanogênicas diferenciam-se das bactérias pela 

sua estrutura de DNA e por possuírem uma fisiologia que favorece seu desenvolvimento em 

ambientes adversos, associadas à decomposição da matéria orgânica. Apesar de tolerarem 

ambientes com condições ambientais extremas (diferentes faixas de temperatura, pH, 

salinidade, entre outros), são sensíveis às mudanças bruscas das características do meio onde 

vivem. 

De acordo com Chernicharo (2007) e Mata-Alvarez (2003), as diferentes rotas 

metabólicas de degradação dos substratos orgânicos são complexas e não há um modelo capaz 

de reproduzir o processo completo de digestão anaeróbia, considerando a sequência de todas as 

reações bioquímicas.  

O processo biometanização é composto por quatro fases distintas, a citar: hidrólise, 

acidogênese, acetogênese e metanogênese. No entanto, também ocorre concomitantemente uma 

fase denominada sulfetogênese, responsável pela redução de sulfatos. As rotas metabólicas de 

degradação da matéria orgânica e geração dos produtos, para cada fase, estão ilustradas na 

Figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Archaea (arqueia) é a designação de um dos domínios de seres vivos, relacionados com as bactérias. A separação 

entre os reinos Bacteria e Archaea deu-se na década de 1970 graças às descobertas do microbiólogo Carl Woese 

(1928-2012), utilizando comparação genética. As arqueas são os únicos micro-organismos anaeróbios capazes de 

produzir gás metano a partir da sua atividade metabólica. 
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Figura 2.4 – Rotas metabólicas dos grupos de micro-organismo e os respectivos produtos gerados 

 

Fonte: Adaptado de Lettinga et al., 1996 apud Chernicharo, 2007, p. 33-4. 

 

 Hidrólise – representado pelo processo “A” na Figura 2.4, é a primeira fase do processo 

de digestão anaeróbia. Também considerada como a fase sólida, onde a matéria orgânica 

insolúvel é convertida em matéria orgânica solúvel pela ação metabólica das bactérias 

fermentativas, ou seja, as proteínas, lipídios e hidratos de carbonos (polímeros) são 

quebrados em moléculas menores (açúcares, aminoácidos, peptídeos). Esse processo 

favorece os próximos micro-organismos, uma vez que a sua ação irá facilitar a absorção 

do substrato pelas paredes celulares das bactérias acidogênicas; 

 Acidogênese – as bactérias fermentativas acidogênicas consomem os produtos solúveis 

oriundos da fase de hidrólise (processo “B” da Figura 2.4). Esses materiais são 

metabolizados no interior das células produzindo (excretando) compostos mais simples, 

tais como: ácidos orgânicos (acético, propiônico e butírico), álcoois (etanol), cetonas 

(acetona), dióxido de carbono e hidrogênio, além de novas células.  Os produtos 

metabólicos gerados pelas bactérias acidogênicas são substratos essenciais para as 

bactérias acetogênicas e para as arqueas metanogênicas; 

 Acetogênese – representado pelas etapas “C1, C2 e D” na Figura 2.4 é uma fase com 

características semelhantes à fase de acidogênese. Essas são consideradas as fases 



16 

 

líquidas do processo de digestão anaeróbia. A acetogênese é responsável pela oxidação 

das substâncias geradas na fase de acidogênese produzindo ácidos orgânicos pela ação 

das bactérias sintróficas acetogênicas. Os produtos oriundos dessa fase (acetato, 

hidrogênio e dióxido de carbono) são os substratos base da alimentação do grupo arqueas 

da fase metanogênica; 

 Metanogênese – representado pela etapa “E1 e E2” na Figura 2.4, é a última fase da 

biometanização da matéria orgânica, que é considerada como uma etapa gasosa do 

processo. Atuam dois grupos distintos de arqueas metanogênicas sobre os produtos 

(acetatos, hidrogênio e dióxido de carbono): as arqueas metanogênicas acetoclásticas, que 

são responsáveis pela produção de aproximadamente 70% de metano do processo, tendo 

como fonte de energia os ácidos acéticos para produzir metano (CH4) e gás carbônico 

(CO2); e as arqueas metanogênicas hidrogenotróficas, que produzem cerca de 30% do 

metano do processo, as quais usam hidrogênio como fonte de energia e gás carbônico 

(CO2) como aceptor de elétrons, resultando maior liberação de energia e formando 

metano (CH4) a partir dessa reação; 

 Sulfetogênese, representado pelas etapas “F1 e F2” na Figura 2.4, ocorre pela ação de 

bactérias redutoras de sulfato. As bactérias redutoras de sulfato competem com as arqueas 

metanogênicas pelo consumo dos mesmos substratos (acetato e hidrogênio), contribuindo 

para redução da produção de metano. Entretanto, do ponto de vista de remoção de DQO, 

as sulforedutoras são mais eficientes que as arqueas metanogênicas. Durante a 

sulfetogênese há a liberação de gases de enxofre, como o sulfeto de hidrogênio (H2S), 

oriundo da redução de compostos de sulfato e sulfito. As principais consequências da 

presença de sulfeto de hidrogênio (H2S) é emanação de maus odores, corrosão em metais 

e em outros materiais e causa toxicidade ao meio7.  

 

2.2.1 Fatores que influenciam o processo de digestão anaeróbia da FORSU 

O processo de digestão anaeróbia da “fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos” 

(FORSU) ocorre em locais com condições ambientais restritas e substratos com composição 

adequada para serem assimilados pelos micro-organismos responsáveis pelo processo. 

                                                           
7 Sulfeto de hidrogênio (H2S) ou simplesmente gás sulfídrico é um gás altamente tóxico e irritante, atuando 

diretamente no sistema nervoso, no sistema respiratório, nos olhos, bem como, contribui para ocorrência de chuvas 

ácidas. De acordo com a norma NR-15 o limite máximo permitido de tolerância não deve ser superior 8 ppm ou 

12 mg/m³ até 48 horas por semana. 
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Para que o processo atinja elevados índices de eficiência na conversão da matéria orgânica 

em gás metano, é necessário um controle rigoroso sobre os fatores que o afetam. Esses fatores 

podem ser inerentes às condições do meio onde irá ocorrer a digestão anaeróbia ou fatores que 

reflitam diretamente nos parâmetros operacionais dos reatores (quando se tratando de processos 

em escala industrial). 

Para exemplificar alguns fatores chaves, é possível citar: a diluição correta para definir o 

teor de sólidos no substrato; a determinação da carga orgânica de entrada no reator; o balanço 

da relação carbono/nitrogênio; o equilíbrio do balanço de nutrientes; a definição das faixas 

ótimas de pH e temperatura do meio; o fluxo hidráulico e o sistema de 

agitação/homogeneização do substrato; entre outros aspectos, dos quais alguns itens serão 

destacados: 

 

a) Teor de Sólidos Totais (ST) ou Matéria Seca (MS)  

A análise de teor de sólidos é usada para definir a quantidade de matéria orgânica presente 

no substrato com potencial para ser biometanizada pelos micro-organismos. O teor de sólidos 

é um parâmetro essencial para caracterização da matéria orgânica a ser biodigerida e está 

diretamente relacionado com a quantidade de água presente no substrato (excesso ou carência 

de água), sendo expressa em gramas por litro ou porcentagem. Conforme a quantidade de água 

presente, o substrato poderá assumir um aspecto líquido, pastoso ou sólido. 

Sua definição é fundamental, não apenas para a caracterização dos substratos, mas 

também para especificação do tipo de tecnologia que será empregada no processo de digestão 

anaeróbia deste substrato. 

Segundo o “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” (APHA, 

2005), há nove frações diferentes de sólidos que podem ser quantificadas em uma amostra de 

substrato a ser biodigerido. Basicamente, diferem entre si pelas características de tamanho de 

partícula e volatilidade: sólidos totais (ST), sólidos fixos totais (SFT), sólidos voláteis totais 

(SVT), sólidos suspensos totais (SST), sólidos suspensos fixos (SSF), sólidos suspensos 

voláteis (SSV), sólidos dissolvidos totais (SDT), sólidos dissolvidos fixos (SDF) e sólidos 

dissolvidos voláteis (SDV). 

Os sólidos totais (ST), ou simplesmente a matéria seca (MS), são determinados após a 

secagem de uma amostra do substrato em uma estufa com temperatura de 103ºC ± 5ºC até 
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evaporação completa da água, de acordo com APHA 2540 B8 (2005). A quantidade de ST é 

definida pela diferença entre as massas, antes e após da secagem da amostra. 

Para a determinação dos sólidos voláteis totais (SVT) ou matéria orgânica seca (MOS9) é 

necessário a calcinação10 da amostra de ST em um forno mufla a uma temperatura de 550ºC ± 

5ºC (APHA 2540 E). Ao final desse processo de calcinação, resultaram apenas cinzas (matéria 

inorgânica), correspondendo à fração de sólidos fixos totais (SFT).  

A diferença entre a massa de matéria seca (ST) e a massa de matéria inorgânica (SFT) 

corresponde ao valor de sólidos voláteis (SVT) que estava presente no substrato. A fração 

volátil assim determinada representa a quantidade de matéria orgânica disponível para ser 

biodigerida em uma amostra. 

Outra forma de caracterização dos sólidos totais está relacionada ao tamanho das 

partículas. Esta etapa é determinada com um processo de filtragem em papel de filtro de fibra 

de vidro com porosidade de 1,2 µm. Esta análise possibilita a diferenciação da fração da amostra 

que passará pelo filtro (sólidos dissolvidos) da fração que ficará retida no filtro (sólidos 

suspensos). As duas novas amostras denominadas de “dissolvidas e suspensas” seguirão para o 

processo de secagem e de calcinação, para determinação dos teores de sólidos totais, fixos e 

voláteis, conforme ilustrado na Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 – Teor de Sólidos Totais, Fixos, Voláteis, Suspensos e Dissolvidos (mg.l-1) 

 

Fonte: Adaptado de “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” (APHA, 2005) e 

CORTEZ et al. (2008) 

 

                                                           
8 Procedimento APHA 2540 B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
9 Matéria orgânica seca (MOS) - Organic Dry Matter (oDM) 
10 Calcinação – tratamento térmico aplicado em uma determinada substância sólida para remoção da fase volátil. 
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De acordo como Monteggia (1997), em muitas publicações, a avaliação dos micro-

organismos (ativos) acumulados nos reatores anaeróbios é determinada pela análise de sólidos 

suspensos voláteis (SSV). No entanto, esse parâmetro isolado não é suficiente para diferenciar 

a massa de micro-organismos presentes nas etapas de hidrólise/acidogênese da massa de micro-

organismos da acetogênese/metanogênese. 

O teor de sólidos no processo de digestão anaeróbia afeta diretamente outros parâmetros 

físicos essenciais em um projeto de reator, como a densidade e a viscosidade do substrato.  A 

variação desses parâmetros físicos tem reflexos diretos no comportamento fluidodinâmico e 

também na cinética do processo anaeróbio. 

Variações nos parâmetros de densidade e viscosidade afetam a forma de escoamento do 

substrato, demandam um esforço adicional nos sistemas de bombeamento, impactam no 

dimensionamento das tubulações, bem como no projeto e dimensionamento dos tanques, entre 

outros aspectos. 

Em virtude desses aspectos as empresas que detêm tecnologias comerciais de digestão 

anaeróbia para a FORSU definiram a seguinte classificação para os substratos quanto à presença 

de sólidos totais (ST): teor de ST <15%11 é denominado de processo de digestão anaeróbia por 

via úmida e para teor de ST>15%12 é denominado de processo de digestão anaeróbia por via 

seca. 

b) Carga orgânica (DQO e DBO) 

Outras formas para determinar a quantidade de matéria orgânica presente em uma amostra 

de substrato (carga orgânica) são as análises dos parâmetros: Demanda Química de Oxigênio 

(DQO) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO).  

A DQO indica a quantidade de oxigênio que é consumida por materiais quimicamente 

oxidáveis presentes em uma amostra durante a sua degradação e é expressa em miligramas de 

oxigênio por litro, sendo usada geralmente como indicador do grau de poluição de um corpo 

hídrico ou de um efluente residual (NBR 9896/1993, DIN 38 414 e APHA 5220/2005). 

Uma vantagem da DQO é a sua definição como valor de referência, obtido a partir de 

cálculo estequiométrico do número de mols de oxigênio necessários para uma completa 

                                                           
11 Em valor absoluto o teor de 15% de ST correspondem a 150 gramas de ST por litro (150gST.L-1).   
12 De acordo com Guide to biogas (2012), não é adequado classificar um processo biológico em úmido ou seco, 

uma vez que os micro-organismos necessitam de meio aquoso para sobreviver. O teor de matéria seca dos 

substratos separadamente não é o fator determinante para a classificação do processo, mas sim o teor de matéria 

seca da mistura de substratos com a qual o reator anaeróbio é alimentado. Apesar de não haver uma definição exata 

(ST 12% ou ST 15%), essa classificação é usual para diferenciar processos industriais distintos e específicos para 

cada teor de sólidos, o que implica na configuração dos sistemas de bombeamento, transporte do substrato e 

armazenamento. 
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oxidação do substrato e a conversão em gás carbónico e água. Ou seja, é possível relacionar a 

produção de metano em um reator anaeróbio com a redução da DQO do afluente (entrada) com 

a DQO do efluente (saída). Ou seja, cada 16 gramas de metano (CH4) produzidos correspondem 

à remoção de 64 gramas de DQO presente no efluente residual (substrato). Nas condições 

normais de temperatura e pressão, esse valor corresponde a 350 litros CH4 ∙ kg-1 DQOremovida 

para qualquer tipo de matéria orgânica, sendo esse valor uma estimativa teórica máxima da 

produção de metano para cada quilo de DQO reduzida. 

No entanto, os resultados das análises de DQO incluem tanto a matéria orgânica 

biodegradável quanto a não-biodegradável (não biologicamente degradável até mesmo por 

processos anaeróbios) conforme ilustrado na Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 – Diagrama do Balanço de DQO em um processo de digestão anaeróbia. 

 

 
 

DQObd – DQO Biodegradável; DQOrec – DQO Recalcitrante (não biodegradável); DQOAVG – DQO presente 

como ácidos orgânicos voláteis; DQOcel – DQO convertida em novas células (micro-organismos); DQOCH4 – 

DQO convertida em metano. 

Fonte: Chernicharo (2007). 

Desta forma, há necessidade de estimar somente a matéria orgânica biodegradável por 

meio da análise de outro método de degradação biológica, a DBO. 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20) corresponde à quantidade de oxigênio 

molecular consumida por via biológica, por um período de tempo de cinco (5) dias a uma 

temperatura de 20ºC. Essas especificações são condições necessárias para degradar o material 

orgânico por meio de processos biológicos de respiração, nitrificação e reações bioquímicas 

(APHA 5210/2005). A DBO é um parâmetro significativo para avaliar o teor de carga orgânica 

biodegradável presente no substrato. 

Tanto a DQO quanto a DBO são parâmetros operacionais que possibilitam monitorar o 

desempenho e a eficiência de conversão da carga orgânica dos substratos biodigeridos em 

metano. A Relação “DBO/DQO” é um indicador que permite avaliar o grau de 

biodegradabilidade de um substrato orgânico, quanto mais próximo do valor um (1) estiver essa 

razão, mais biodegradável será este substrato (Jouanneau et al., 2014). 
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Segundo Samudro & Mangkoedihardjo (2010) uma relação DBO/DQO menor que 0,3 

corresponde a um substrato com baixa biodegradabilidade, sendo necessários pré-tratamentos 

físicos ou químicos para auxiliar na remoção da matéria orgânica. 

Conforme destacam Angelidaki, Ellegaard & Ahring (2003), somente as análises de DBO 

não correspondem a todos os compostos orgânicos biodegradáveis em condições anaeróbias. 

Para complementar a caracterização de carga orgânica, é necessária a avaliação conjunta dos 

dados das análises de sólidos voláteis (SVT, SSV e SDV), DQO, DBO e também a análise do 

potencial de produção de metano (volume de CH4 obtido por massa de SVadicionado ou SVdegradado) 

dos diferentes substratos. 

 

c) Relação Carbono e Nitrogênio (C/N) 

A relação carbono/nitrogênio (C/N) é um parâmetro que possibilita monitorar as 

condições adequadas de operação do processo de digestão anaeróbia, avaliando a proporção 

correta de macro e micronutrientes. O correto balanço de carbono e nitrogênio é um ponto-

chave para a estabilidade do processo, sendo o nitrogênio o nutriente necessário para a formação 

de enzimas essenciais ao metabolismo dos micro-organismos. 

Para determinar os teores de nitrogênio, o método utilizado segundo o Standard Methods 

é o “APHA 4500-Norg B – Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK)”. Essa análise corresponde à 

quantificação de todo nitrogênio presente na amostra (nitrogênio orgânico somado ao 

nitrogênio amoniacal). No entanto, como o nitrogênio amoniacal não é proteico, não estando 

acessível aos micro-organismos, é preciso identificar a parcela de nitrogênio disponível para o 

crescimento dos micro-organismos anaeróbios. Essa segunda análise é feita por meio da 

aplicação do método “APHA 4500-NH3 Nitrogen (Ammonia)” que possibilita identificar o teor 

de nitrogênio amoniacal (N-NH3).  

O nitrogênio orgânico será determinado pela diferença entre os valores do método de 

Kjeldahl (NTK) e o método do nitrogênio amoniacal (N-NH3). 

Definido o teor de nitrogênio orgânico, o próximo passo é quantificar o teor de carbono. 

Para isso o método utilizado é a análise de carbono orgânico total (APHA 5310 TOC - Total 

Organic Carbon). 

Com os resultados do teor de carbono e nitrogênio é possível avaliar a relação C/N. Um 

valor adequado para relação entre a quantidade de carbono e de nitrogênio presente na amostra 

corresponde à faixa entre 10:1 a 45:1 para as etapas de hidrólise/acidogênese e as faixas entre 

20:1 a 30:1 para a etapa da metanogênese (REICHERT, 2005).  
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Sobre a inibição da formação de metano, valores acima de 30:1 (muito carbono e pouco 

nitrogênio) são indicadores da carência de nitrogênio no substrato. Essa falta de nitrogênio afeta 

diretamente a formação de nova biomassa, ou seja, afeta a atividade metabólica, reduzindo a 

capacidade de reprodução da cultura de micro-organismos. Como consequência direta de uma 

relação C/N elevada não haverá a degradação de todo o carbono biodegradável presente e isso 

refletirá na queda da produção de metano, o qual deixará de atingir seu potencial máximo. 

Ao contrário, valores baixos da C/N (pouco carbono e muito nitrogênio) afetará o 

processo de decomposição da matéria orgânica (substrato) levando a uma produção excessiva 

de amônia (NH3). O excesso de amônia reduz o pH e inibe a atividade dos micro-organismos 

responsáveis pela metanogênese, reduzindo a produção de metano. O excesso de amônia pode 

causar um colapso em todos os micro-organismos levando à paralisação completa do processo 

de digestão anaeróbia. 

Na literatura há vários dados da relação entre carbono, bem como a relação de alguns 

nutrientes (nitrogênio, fósforo e enxofre). A relação dos macro nutrientes é citada em diferentes 

estudos, por exemplo, C:N:P:S na ordem de 600:15:5:3 (Guide to biogás, 2012) e 500-1000:15-

20:5:3 (Deublein & Steinhauser, 2010). 

 

d) Temperatura 

Para Ge, Jensen & Batstone (2011), o processo de digestão anaeróbia demanda uma 

temperatura uniforme. A variação da temperatura afeta o processo e compromete a atividade 

metabólica dos micro-organismos envolvidos no processo. Conforme complementa Aires 

(2012), os efeitos da variação da temperatura influenciam a velocidade do metabolismo dos 

micro-organismos, bem como afetam a solubilidade dos substratos, principalmente atuando na 

estrutura dos lipídios e no equilíbrio iônico do processo. 

No trabalho de Lima (2011), o parâmetro cinético do processo que é afetado diretamente 

pela variação da temperatura corresponde à velocidade específica de utilização do substrato, ou 

seja, a taxa de consumo do substrato pelos micro-organismos. 

Na faixa de temperatura entre 20ºC e 25ºC, a taxa de consumo do substrato assume um 

valor inferior à metade do valor que corresponde à taxa de consumo do substrato na temperatura 

de 35ºC. Deve-se considerar que a velocidade global de remoção de substrato está associada ao 

produto da velocidade específica pela concentração de micro-organismos ativos no reator. 

Portanto, a mesma velocidade de remoção global pode ser atingida em diferentes temperaturas, 

desde que o sistema consiga manter elevadas concentrações de micro-organismos. De modo 

geral, toma-se por base a influência da temperatura pela conhecida lei de van‟t Hoff, na qual a 
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velocidade das reações químicas no interior de um reator diminui cerca de duas vezes para cada 

decréscimo de 10ºC. Na prática, para reatores anaeróbios isso tem maior importância em regiões 

de clima frio ou em países onde as alterações de temperatura são significativas no inverno. 

Considerando a ação dos micro-organismos em função da faixa específica de temperatura, 

há aqueles que têm o seu metabolismo desenvolvido para atuar em ambientes com temperatura 

inferior a 20ºC. Esses micro-organismos são denominados psicrofílicos. Na faixa de 

temperatura entre 20ºC e 40ºC (a mais adequada para o tratamento anaeróbio nos países 

tropicais e subtropicais) estão os micro-organismos denominados mesófilos. E por último, na 

faixa acima dos 40ºC estão os micro-organismos denominados termofílicos (CAMPOS, 1999). 

Conforme apresentado na Figura 2.7, não há limites de temperatura exatos que caracterizem 

processos psicrofílico, mesofílico e termofílico. 

 

Figura 2.7 – Representação esquemática da influência da temperatura sobre a taxa de 

crescimento das arqueas metanogênicas. 

 

Fonte: Adaptado de Chernicharo (2007). 

 

Para Campos (1999) não há uma configuração específica de reator para cada faixa de 

temperatura, o que ocorre são dispositivos para manter a temperatura do reator em determinadas 

faixas. Por exemplo, a faixa mesófila é uma das mais utilizada em sistemas anaeróbios em 

escala comercial instalados no mundo. A opção pela faixa mesofílica corresponde à 

configuração que apresenta uma relação custo benefício mais interessante para determinadas 

regiões onde são instalados os projetos. 

Como destaca Deublein & Steinhauser (2010), a definição da faixa de temperatura para 

operação dos reatores pode trazer diversas vantagens como a redução do tempo de retenção 
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hidráulica e o volume do reator, isso ocorre porque há uma diferença entre as taxas de 

crescimento das bactérias, responsáveis pela hidrólise/acidogênese, e das arqueas 

metanogênicas. As etapas de Hidrólise / acidogênese requerem uma faixa de temperatura 

mesofílica (25 – 35 °C). Entretanto, a etapa de metanogênese pode ocorrer tanto em uma faixa 

mesofílica (32 – 42 °C) quanto a uma faixa termofílica (50 – 58 °C). 

 

e) Valor do pH 

O valor de pH determina a acidez ou basicidade de uma solução aquosa. Sua unidade é o 

logaritmo negativo da concentração de íons de hidrogênio (H+), determinados conforme as 

normas do Standard Methods (APHA 4500-H+ pH Value, B. Electrometric Method) de acordo 

com Drosg et al. (2013). 

Para Chernicharo (2007), o pH, assim como a alcalinidade e a concentração de ácidos 

voláteis, são fatores importantes para o controle e operação do processo de digestão anaeróbia.  

Os efeitos da variação do pH sobre o processo anaeróbio podem ocorrer de forma direta, 

afetando a atividade das enzimas e alterando suas estruturas proteicas devido à acidez excessiva 

causada pela redução do pH. Ou pode atuar de uma forma indireta, afetando a toxicidade de 

compostos que podem inibir o processo de digestão anaeróbia (sais, amônia, sulfeto, entre 

outros), uma vez que os íons de hidrogênio no meio de cultura têm uma forte influência sobre 

esses compostos. 

O valor de pH na fermentação anaeróbia é normalmente ligeiramente acima do neutro. A 

capacidade tampão depende principalmente da concentração de CO2 na fase gasosa, a 

concentração de amoníaco na fase líquida e do teor de água no substrato, de modo geral 

(DROSG et al., 2013). 

As arqueas metanogênicas que atuam diretamente na produção de metano têm um melhor 

rendimento na faixa de pH entre 6,6 e 7,4. Entretanto, é possível estabilizar a produção de 

metano em uma faixa de pH entre 6,0 e 8,0. A variação do nível de pH acima de 8,0 ou abaixo 

de 6,5 pode afetar todo o processo digestão anaeróbia, podendo inibir por completo a atividade 

de todos os micro-organismos.  

A definição de um pH adequado para o processo depende diretamente do tipo de substrato 

a ser digerido e também do tipo de micro-organismos envolvidos no processo. Por esses fatores, 

o pH varia em resposta às conversões biológicas em diferentes etapas do processo de DA (LIU, 

DING & WANG, 2010). 
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Para Hilkiah Igonia et al. (2008), quando a taxa de formação de ácido excede a taxa de 

geração de metano, haverá um resultado de desequilíbrio no processo em que o pH diminui, a 

produção de gás metano cai e o teor de CO2 no biogás aumenta.  

Alguns elementos podem ser adicionados ao substrato para atenuarem a variação dos 

valores de pH, esses elementos são denominados de soluções tampão. Um bom exemplo é a 

utilização de cal hidratada (hidróxido de cálcio – Ca(OH)2) para corrigir o pH em estações de 

tratamento de água. O mesmo também pode ser usado em sistemas anaeróbios para corrigir o 

pH. No entanto, demanda-se uma atenção especial com a aplicação do hidróxido de cálcio, 

evitando excessos que podem resultar na precipitação de carbonato de cálcio.  

Em plantas comerciais de digestão anaeróbia, além da utilização do hidróxido de cálcio 

(Ca(OH)2) para correção do valor de pH, também pode ser usado o carbonato de sódio (Na2CO3) 

ou hidróxido de sódio (NaOH) (DROSG et al., 2013). 

 

f) Atividade Metanogênica Específica e o Potencial Bioquímico de Metano 

A utilização de sistemas anaeróbios como alternativa ao tratamento de resíduos orgânicos 

demanda um controle rigoroso sobre os parâmetros operacionais do processo. Há a necessidade 

de monitorar a atividade microbiana nos reatores anaeróbios para garantir um desempenho 

eficiente do processo de biometanização dos resíduos. 

Segundo Chernicharo (2007), para preservar a integridade dos micro-organismos 

responsáveis pelo processo de biometanização desenvolveram-se metodologias capazes de 

avaliar a atividade microbiana, mais especificamente a atividade das arqueas metanogênicas. 

Uma das metodologias propostas é a “atividade metanogênica específica” (AME), 

metodologia que possibilita determinar a taxa máxima de produção de metano emitido por um 

consórcio de micro-organismos anaeróbios ao degradarem um determinado substrato conhecido 

(acetato). Neste procedimento, o foco principal está na avaliação da qualidade da atividade 

metabólica das arqueas metanogênicas, relativas ao consumo do substrato e à formação de 

metano, considerando os efeitos de compostos inibidores.  

A AME possibilita a determinação da carga mínima de micro-organismos (massa de lodo 

anaeróbio) que deverá ser mantida no interior do reator de fluxo contínuo que possibilite obter 

índices de eficiência satisfatórios da remoção de DQO. A AME é realizada em laboratórios que 

possam reproduzir condições operacionais controladas, permitindo a determinação dos 

parâmetros cinéticos do processo. A unidade usual para determinação da AME é 

mlCH4.(gSV.d)-1.   
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Na literatura, há diferentes protocolos para determinação da AME, que diferem entre si 

pelo procedimento de caracterização do inóculo, pela definição dos parâmetros de incubação 

do substrato e pela definição dos métodos para a determinação da produção de metano. 

Na definição dos parâmetros de incubação do substrato, podem-se considerar: a 

concentração inicial de micro-organismos, o tipo de substratos/composição, as relações 

substratos/micro-organismos, teores de sólidos, nutrientes, tempo de retenção, dentre outros.  

Sobre os métodos para quantificar a produção de metano, podem-se empregar métodos 

manométricos, por meio de respirômetros anaeróbios automatizados (sensores e sistemas de 

aquisição de dados) operando em conjunto com cromatógrafos a gás, ou a quantificação da 

produção de metano pode ser obtida por meio de métodos volumétricos que quantificam a 

produção volumétrica de metano a partir de procedimentos simplificados (MONTEGGIA, 1997 

e CHERNICHARO, 2007). 

Conforme destaca Chernicharo (2007), por não haver um protocolo padronizado para a 

determinação da AME a “International Water Association” (IWA) criou um grupo de trabalho 

para avaliar diferentes metodologias. A existência de vários métodos dificulta a comparação de 

resultados absolutos. Essa mesma dificuldade também foi relatada no trabalho de Raposo et al. 

(2011), onde apresenta os esforços para elaboração de uma pesquisa interlaboratorial com o 

objetivo de harmonizar as metodologias de diferentes pesquisas sobre testes de potencial 

bioquímico de metano13 (BMP).  

O teste do BMP difere da AME pelo foco específico da avaliação. Enquanto que na AME 

o foco da análise está na qualidade da atividade dos micro-organismos (atividade do inóculo), 

no BMP o foco está exclusivamente no rendimento da produção de metano a partir de um 

determinado substrato14 (exemplo: determinação do potencial de produção de metano da fração 

orgânica dos RSU). Para BMP, a unidade usual é  NmlCH4.g
-1SV. 

A aplicação do Teste de BMP possibilita determinar o potencial máximo de produção de 

metano respectivo para cada tipo de substrato (matéria-prima), a citar: dejetos de animais 

confinados, efluentes de agroindustriais, lodo de estação de tratamento de esgoto, silagem de 

milho, bagaço de uva, resíduos de aviários, resíduos orgânicos de restaurantes, resíduos sólidos 

urbanos, entre outros.  

A avaliação do BMP desenvolvida na pesquisa de Raposo et al. (2011), realizada 

simultaneamente em laboratórios de vários países da Europa, possibilitou concluir que o fator 

crítico para comparação dos resultados estava diretamente relacionado à relação 

                                                           
13 Potencial bioquímico de metano (PBM) = Biochemical methane potential (BMP). 
14 O rendimento de CH4 também irá depender diretamente do tipo de inóculo utilizado. 
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substrato/inóculo15. A variação da relação substrato/inóculo influenciou nos resultados dos 

parâmetros cinéticos, afetando diretamente o resultado do teste BMP. 

O potencial bioquímico de metano, além de fornecer informações sobre a 

biodegradabilidade por via anaeróbia para cada matéria-prima também possibilita avaliar a taxa 

de degradação do substrato, a taxa de formação de metano e a influência de fatores de inibição 

do processo. 

As principais normas internacionais que estabelecem os procedimentos para 

determinação do potencial bioquímico de metano são: DIN 38414 (S8)16, VDI 463017 e a ISO 

1173418, no capítulo três, serão destacadas as principais características destes testes.  

 

2.2.2 Parâmetros Cinéticos do processo de digestão anaeróbia 

A cinética do processo de digestão anaeróbia corresponde à velocidade com que os micro-

organismos conseguem converter um determinado substrato orgânico em um produto (biogás), 

de acordo com o tempo. O estudo cinético possibilita identificar e quantificar os parâmetros 

que afetam a evolução desse processo. 

Desta forma, por meio da cinética bioquímica, é possível avaliar o crescimento dos micro-

organismos, avaliar o consumo de substrato e a formação de produtos (Foresti et al. 1999), 

assim como avaliar a inibição do processo, a taxa de decaimento de micro-organismos, o tempo 

de residência celular, dentre outros. 

Esses parâmetros podem ser expressos por intermédio de modelos matemáticos que 

representam a dinâmica do processo, dentro de alguns limites. Esse conhecimento é de suma 

importância para avaliar o desempenho do processo em condições operacionais específicas 

(Zaiat et al.1997). 

O crescimento dos micro-organismos se baseia em três relações fundamentais: taxa de 

crescimento, coeficiente de produção celular e a relação entre concentração de substrato e taxa 

de crescimento. 

Em sistemas fechados, o perfil padrão de crescimento de micro-organismos é composto 

por quatro fases distintas: uma fase inicial de adaptação metabólica ao novo ambiente (Lag), 

fase de crescimento exponencial (Log), fase de crescimento estacionária e uma fase de 

                                                           
15 De acordo com a norma VDI 4630, a relação SVsubstrato / SVinóculos deve ser ≤ 0,5. 
16 DIN 38414-8:1985 – German standard methods for the examination of water, waste water and sludge; sludge 

and sediments (group S); determination of the amenability to anaerobic digestion (S 8). 
17 VDI 4630:2006 – VDI-Standard: VDI 4630 Fermentation of organic materials – Characterisation of the 

substrate, sampling, collection of material data, fermentation tests. 
18 ISO 11734:1995 – Water quality _ Evaluation of the "ultimate" anaerobic biodegradability of organic 

compounds in digested sludge _ Method by measurement of the biogas production. 
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decaimento (endógena), também citada como fase de morte de micro-organismos, conforme a 

Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 – Curva típica de crescimento de culturas 

 
Fonte: Adaptado de Maier et al. (2009) e Zwietering et al. (1990). 

 

Em função da dinâmica do processo biológico estar relacionada diretamente com a 

composição do substrato e as características dos micro-organismos envolvidos, torna-se difícil 

modelar o processo. Muitas pesquisas sobre cinética do processo de digestão anaeróbia fixam 

uma determinada temperatura do processo para que se possa analisar apenas a degradação em 

função do tempo. Na fase de crescimento exponencial (Log) em função do tempo, a 

concentração de substrato tende a diminuir e a concentração de produtos tende a aumentar, 

devido ao aumento da população de micro-organismos. Esses três fatores correspondem às 

variáveis que são base de todos os modelos matemáticos: concentração de micro-organismos 

(X), concentração do substrato (S) e tempo do processo (t), conforme destaca Silva (2009). 

O crescimento bruto específico pode ser definido pela Equação 2.1,  

 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝜇. 𝑋     (2.1) 

Onde, 

dX/dt = taxa de geração de micro-organismos (mg/L.d) 

µ = taxa de crescimento específico (d-1) 

X = concentração de micro-organismos (mg/L)  
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2.2.3 Modelos matemáticos da biometanização 

Modelo matemático é uma forma de representar um determinado fenômeno por meio de 

equações algébricas. Caracteriza-se como um sistema de equações cuja solução representa uma 

reação (dados de saída do processo), a partir de um conjunto de dados de entrada. 

Segundo Chernicharo (2007), se por um lado existe uma grande dificuldade em se 

descrever matematicamente a cinética de conversão anaeróbia, devido à complexidade dos 

substratos e devido ao envolvimento de diversas populações bacterianas, por outro lado, 

modelos matemáticos complexos não são desejáveis, especialmente se eles não conseguem 

descrever, com propriedade, as reações envolvidas no processo. 

Modelos matemáticos dinâmicos que representam os processos de tratamento anaeróbios 

têm sido desenvolvidos para melhorar a compreensão desses ecossistemas complexos. Esses 

modelos avaliam os sistemas com objetivos de predizer a resposta do sistema às mudanças 

específicas, como a alteração dos parâmetros operacionais e a alteração da composição do 

substrato base, conforme destacam Lai et al. (2009). 

Modelos matemáticos podem servir como uma ferramenta para a formulação de 

estratégias operacionais e de controle para o sistema. Boas estratégias irão reduzir custos 

operacionais, melhorar a estabilidade do processo e aumentar a eficiência do tratamento e taxa 

de conversão da carga orgânica em metano. Outros usos potenciais de um modelo podem incluir 

a avaliação técnica e econômica do projeto de novos reatores, possibilitando um diagnóstico 

completo do sistema avaliado destacando os pontos de baixo desempenho. Essa modelagem 

contribui com a evolução dos sistemas de apoio à decisão, sendo positivo para maximizar a 

operação da planta de digestão anaeróbia. 

Em relação aos diversos modelos matemáticos que representam o processo de digestão 

anaeróbia, não há um único modelo capaz de reproduzir fielmente o processo de 

biometanização dos resíduos sólidos urbanos, de acordo com Angelidaki, Ellegaard & Ahring 

(2003). A complexidade do processo de digestão anaeróbia dificulta avaliar todas as reações 

bioquímicas envolvidas por todos os micro-organismos presentes no processo. Desta forma, 

alguns modelos matemáticos partem de simplificações do processo considerando objetivos 

específicos. Os modelos que simulam a digestão anaeróbia são ajustados para determinar alguns 

parâmetros: o balanço de massa, balanço de energia, taxas de consumo do substrato, taxa de 

formação de metano, fatores inibitórios, competição por substratos, taxas de decaimento, 

cinética de crescimento dos micro-organismos, entre outros (KYTHREOTOU, FLORIDES and 

TASSOU, 2014). 
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Dentre as vantagens obtidas com a modelagem do processo de digestão anaeróbia 

destacam-se as estimavas do potencial de geração de metano e as avaliações da eficiência do 

processo em converter matéria orgânica em metano. O rendimento teórico de metano pode ser 

obtido de uma forma simplificada por meio da Equação Estequiométrica de Buswell (1930a), 

representada pela Equação 2.2.  

A Equação de Buswell (1930b) estima composição molar do biogás produzido a partir do 

cálculo estequiométrica da redução de substratos orgânico (acetato, butirato, proprianato, 

carboidratos, lipídios, entre outros), considerando a reação de formação de mols de metano, 

dióxido de carbono, amônia e sulfeto de hidrogênio. 

 

𝑪𝒄𝑯𝒉𝑶𝒐𝑵𝒏𝑺𝒔 + 𝑦 𝑯𝟐𝑶 → 𝑥 𝑪𝑯𝟒 + (𝑐 − 𝑥)𝑪𝑶𝟐 + 𝑛 𝑵𝑯𝟑 + 𝑠 𝑯𝟐𝑺  (2.2) 

 

Onde, 

 𝑥 = 0,125(4𝑐 + ℎ − 2𝑜 − 3𝑛 + 2𝑠) 𝑒 𝑦 = 0,250(4𝑐 − ℎ − 2𝑜 + 3𝑛 + 2𝑠) 

A Equação 2.3, ilustra uma variação da equação de Buswell (1930a) cujo o resultado 

expressa o volume de metano obtido por massa de sólidos voláteis adicionadas ao reator (ml 

CH4.g
-1 SVadicionados) de acordo com Raposo et al. (2011) e Orrico Junior, Orrico, e Lucas Junior 

(2011).  

 

𝐵𝑇ℎ =  
[(𝑐

2⁄ )+(ℎ
8⁄ )−(𝑜

4⁄ )].22400

(12𝑐+ℎ+16𝑐)
    (2.3) 

Onde, 

BTh = potencial máximo teórico de produção de metano (Nml CH4.g
-1 SVadicionados); c = 

Número de átomos de carbono; h = Número de átomos de hidrogênio; o = Número de átomos 

de oxigênio no substrato. 

Conforme apresentam Picanço et al. (2005), o processo de digestão anaeróbia dos 

resíduos sólidos envolve reações múltiplas, as quais precisam de mais de uma equação 

estequiométrica e mais de uma equação cinética para a sua descrição. 

No trabalho de Raposo et al. (2011), os autores destacam que quando há informações 

sobre os teores de cada nutriente presente no substrato (𝐶𝑐𝐻ℎ𝑂𝑜𝑁𝑛𝑆𝑠), é possível obter uma 

estimativa da produção de metano de acordo com o percentual de carboidratos (C6H10O5), 

proteínas (C5H7O2N) e lipídios (C57H104O6) que compõem a fração de sólidos voláteis do 

substrato biodigerido, de acordo com a Equação 2.4.  
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𝐵𝑇ℎ = 415 ∙ %𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 + 496 ∙ %proteínas + 1014 ∙ %lipídios  (Eq. 2.4) 

 

Além dos métodos citados para estimar a produção de metano a partir da composição 

química do substrato, também é possível estimar produção de metano a partir da Demanda 

Química de Oxigênio (DQO) removida. Teoricamente, cada 1 g de DQO removida corresponde 

a 350 ml de CH4 (Condições Normais de Temperatura e Pressão – CNPT) ou 396 ml de CH4 a 

35°C e 1 atm, de acordo com a Equação 2.5. Ou seja, cada tonelada de matéria orgânica 

degradável tem um limite teórico máximo de produção de 396 m³ de metano, respeitando nas 

melhores condições operacionais possíveis. 

  

𝑄𝐶𝐻4
=  

𝐷𝑄𝑂𝐶𝐻4

𝑓(𝑇)
, sendo 𝑓(𝑇) =

𝑃 𝑥 𝐾𝐷𝑄𝑂

𝑅 𝑥 (273+𝑇)
    (2.5) 

Onde, 

QCH4 = produção volumétrica de metano (m³/d); DQOCH4 = carga de DQO removida no 

reator e convertida em metano (gDQO); f (T) = fator de correção para a temperatura operacional 

do reator (kgDQO/m³); P = pressão atmosférica (1 atm); KDQO = DQO correspondente a um 

mol de CH4 (64 gDQO/mol); R = constante dos gases (0,08206 atm.l/mol.K) e T = temperatura 

operacional do reator (°C). 

Como o modelo matemático mais adequado é o que considera as principais características 

de um determinado processo, foram concebidos modelos específicos para algum substrato ou 

para um limitado grupo de substratos. Normalmente, um modelo concebido para avaliar o 

potencial de produção de metano de um substrato, nem sempre poderá ser aplicado para o 

estudo de outros tipos de substrato. 

Para o projeto de uma planta de digestão anaeróbia, é essencial avaliar a eficiência do 

processo a partir de parâmetros como a taxa de produção de metano e a taxa de conversão da 

carga orgânica em biogás. 

Além disso, alguns modelos são muito especializados para avaliar reações bioquímicas 

específicas. Esses modelos visam exclusivamente avaliar o efeito de algum elemento presente 

no processo de digestão anaeróbia e o seu impacto sobre o desempenho final na produção de 

metano. Como exemplo cita-se o modelo ADM1 (Anaerobic Digestion Model n° 1 da IWA – 

International Water Association) capaz de avaliar simultaneamente diversas reações 

bioquímicas, modelar equações de balanço de massa, determinar a cinética do processo e 

balanço estequiométrico de todas as reações. Esse modelo ADM1 possibilita avaliar a 
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influência da concentração de algum elemento (amônia, acetato, lipídios, metais pesados, entre 

outros) na produção de metano e também possibilita a analisar a digestão anaeróbia de um 

substrato composto por diferentes matérias-primas (Mata-Alvarez et al., 2014).  

Schmidell et al. (2001) fazem uma apresentação de alguns modelos cinéticos descritos na 

literatura que são usados para representar diversos fenômenos identificados em processos 

fermentativos. Inicialmente, destacam o modelo cinético de Monod (1942) e as variações desse 

modelo apresentadas nos modelos de Moser (1958) e Contois (1959), usados para determinar o 

crescimento microbiano a partir de um único substrato limitante. Também é apresentado o 

modelo de Andrews (1968), cuja principal característica do modelo é a utilização de uma função 

de inibição para relacionar a concentração de substrato e taxa de crescimento específico.  

No trabalho de Gavala, Angelidaki & Ahring (2003) também são abordados modelos que 

relacionam crescimento dos micro-organismos com múltiplos substratos limitantes e com 

produção de produtos metabólicos associados ou não ao crescimento. Um dos modelos mais 

utilizados baseia-se no crescimento dos micro-organismos a partir do consumo do substrato, 

modelo conhecido como Cinética de Monod. Conforme apresenta Patza (2006), Monod 

determinou a taxa de crescimento líquido de micro-organismos a partir da Equação 2.6. 

 

 XKX
SK

S

dt

dX
d

S

máx 


       (2.6) 

Onde, 

dX/dt = Taxa de crescimento líquido de micro-organismos (mg.l-1.dia-1); máx = Taxa de 

crescimento específica máxima (dia-1);  = ½ máx (dia-1); S = Concentração de substrato 

(mgDQO.l-1 ou mgSV.l-1); KS = Constante de saturação (definida para um S quando = ½ máx); 

X = Concentração de micro-organismos (mgSST.l-1 ou mgSSV.l-1); Kd = Coeficiente de 

respiração endógena (dia-1). 

A Equação 2.6 é uma adaptação do Modelo de Monod e reúne duas etapas do processo: 

a taxa de crescimento (reprodução) e a taxa de decaimento (morte) dos micro-organismos. A 

partir do Modelo de Monod foi possível obter parâmetros para determinar a taxa líquida de 

produção de sólidos ou taxa de crescimento líquido de micro-organismos. 

Para Chen & Hashimoto (1980) é assumido que o crescimento de cultura mista (diferentes 

micro-organismos anaeróbios) atuantes na degradação de resíduos orgânicos complexos seria 

semelhante ao crescimento de uma cultura pura (considerando apenas a presença de um 

determinado tipo de micro-organismo) a qual é considerada no modelo de Monod. Portanto, a 
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equação de Monod, que tem sido utilizado com sucesso no estudo da cinética de culturas puras, 

onde predomina a presença de grupos específicos de bactérias que consomem substratos 

simples, não é um modelo adequado para prever a redução de sólidos voláteis durante a 

fermentação anaeróbia da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos, porque há necessidade 

de avaliar parâmetros do processo que não são considerados em Monod. 

Como a equação cinética de Monod não prediz a relação da concentração de substrato no 

efluente e a concentração de substrato no afluente, a equação de Monod é insuficiente para 

descrever a cinética de redução de substratos orgânicos. 

Chen & Hashimoto (1980) desenvolveram um modelo matemático, simplificado, do 

processo de digestão anaeróbia que consegue realizar estimativas dentro de uma margem de 

erro considerável. O modelo de Chen & Hashimoto é baseado no modelo de Contois 

(Figueiredo and Mayerle, 2014). Na pesquisa de Jiménez et al. (2006), estes autores avaliaram 

que as principais características do modelo são: (a) modelo adequado para aplicações em 

sistemas de fluxo contínuo, semi-contínuo ou sistemas mistos, (b) os micro-organismos 

predominantes no sistema anaeróbio não precisam estar presentes no afluente, (c) a produção 

de metano é diretamente proporcional à assimilação do substrato biodegradável, (d) o metano 

e o dióxido de carbono são os principais produtos finais da biodegradação da matéria orgânica.  

A Equação 2.7 representa o modelo cinético proposto por Chen & Hashimoto para 

descrever o estado estacionário das taxas de produção de metano. 
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Sendo, 

v Taxa de produção de metano (l CH4 . l reator-1. dia-1);  

Bo Taxa máxima de produção de metano (l CH4.g
-1 sólidos voláteis);  

So Concentração de sólidos voláteis no substrato do reator anaeróbio (g.l-1);  

Ɵ Tempo de Retenção Hidráulica, volume do reator/vazão do efluente (dias);  

m Taxa máxima de crescimento específico das bactérias para temperaturas variando 

entre 20°C e 60°C, 129,0013,0  Tm  (dias-1);  

K  Parâmetro cinético, Coeficiente de respiração endógena (dia-1), para teores de 

sólidos voláteis variando entre 2% e 12%  oS
eK




051,0
0206,06,0 . 
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No entanto, no trabalho de Chen & Hashimoto (1980), o parâmetro cinético 

oS
eK




051,0
0206,06,0  está ajustado para corresponder a um processo de digestão anaeróbia 

de dejetos de suínos, operando com substratos com teor de sólidos voláteis entre 2% e 12%.  

Para avaliação da digestão anaeróbia da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, os 

quais possuem elevado teor de sólidos (acima de 12%), é necessária uma revisão e um ajuste 

do parâmetro K do modelo para que os resultados obtidos sejam representativos (CHEN & 

HASHIMOTO, 1980; BOLZONELLA et al. 2006; DONG, ZHENHONG & YONGMING, 

2010).  

Os parâmetros cinéticos do processo de digestão anaeróbia da FORSU que precisam ser 

avaliados são: taxa máxima de produção de metano (Bo); parâmetro cinético K, relacionado 

especificamente à velocidade das reações bioquímicas do processo e a taxa máxima de 

crescimento específico dos micro-organismos (m).   
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2.3 Laboratórios de Biogás e Digestão anaeróbia e Instituições de pesquisa 

 

Para trabalhar na área de recuperação energética de resíduos orgânicos é imprescindível 

a instalação de um laboratório de biogás e digestão anaeróbia para realização de análises de 

caracterizações físico-química dos substratos e inóculos, assim como para montagem de 

reatores anaeróbios em escala de bancada ou em escala piloto. 

O laboratório deve possuir instrumentação completa que possibilite realização de análises 

do teor de sólidos, análise de demanda química de oxigênio (DQO), carbono orgânico total 

(TOC), análise imediata e elementar, pH, relação carbono/nitrogênio, macro e micronutrientes, 

mensuração da produção de biogás e avaliação da sua composição. Também é adequado possuir 

estrutura para avaliar as culturas anaeróbias. 

No Brasil, são poucas as instituições que possuem espaço dedicado e exclusivo para 

pesquisa na área de biogás. A Universidade Federal do ABC está trabalhando para consolidar 

e ampliar sua estrutura de pesquisa na área de biogás, para isso segue a experiência de outras 

instituições que desenvolvem pesquisa com biogás e digestão anaeróbia. 

Estruturar um laboratório para desenvolver pesquisas na área de digestão anaeróbia 

amplia a capacidade de pesquisa e desenvolvimento. Há uma demanda crescente para analisar 

diferentes matérias e identificar o potencial bioquímico de metano, avaliar o desempenho de 

ensaios de biometanização e identificar os parâmetros operacionais que tornem o processo de 

produção de biogás mais eficiente e viável economicamente.  

São poucos os laboratórios no Brasil que atuam exclusivamente na área de digestão 

anaeróbia e produção de biogás e que também aplicam na integra as metodologias das normas 

DIN 38.414(8) e VDI 4630. Nesse contexto, destaca-se o LABIOGÁS do CIBiogás-ER e o 

Laboratório de Estudos em Biogás da Embrapa Suínos e Aves. 

 O LABIOGÁS – Laboratório de biogás do Centro Internacional de Energias 

Renováveis–Biogás/CIBiogás-ER, fundado em 2011 em Foz do Iguaçu (PR), por meio 

de parceria entre ITAIPU Binacional, a Organização das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Industrial (ONUDI). Sua estrutura é uma réplica do Laboratório da 

Universidade de BOKU, reconhecida pela Rede Europeia de Biogás. Atua 

principalmente na área de dejetos da agroindústria, principalmente com efluentes da 

suinocultura. O LABIOGÁS está localizado na Av. Tancredo Neves, 6731 - Parque 

Tecnológico Itaipu - Foz Iguaçu/PR; 
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 Laboratório de Estudos em Biogás da Embrapa Suínos e Aves foi inaugurado em maio 

de 2013, em Concórdia (SC). Também atua principalmente na área de efluentes 

agroindustriais, avaliando a redução da carga orgânica na suinocultura e avicultura. A 

equipe que atua no Laboratório de Estudos em Biogás da Embrapa Suínos e Aves 

coordena um projeto de pesquisa denominado Interlaboratorial, com objetivo de 

harmonizar as metodologias de ensaios de digestão anaeróbia entre diversos 

laboratórios. A Embrapa Suínos e Aves está localizada na Rodovia BR-153, Km 110, 

Distrito de Tamanduá Caixa Postal: 321 CEP: 89715-899 - Concórdia – SC. 

 

Além desses dois exemplos, também é relevante destacar o pioneirismo na pesquisa de 

biogás no Brasil pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – Campus de 

Jaboticabal, onde funciona a Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias. Atuando com 

pesquisa na área de biodigestores rurais desde década de 1970. Pela vocação do Campus de 

Jaboticabal, trabalha-se muito avaliando a biodigestão de dejetos bovinos, suínos e de aves de 

postura, entre outras matérias primas para biodigestão, como vinhaça. 

No estado de São Paulo, também destacam-se as pesquisas na área de digestão anaeróbia 

realizadas pelo departamento de hidráulica e saneamento da Escola de Engenharia de São 

Carlos, Campus da USP. Possui um grupo de pesquisa que se destaca na área de saneamento. 

A cada ano tem crescido no número de trabalhos publicados focando na produção de biogás e 

biometano para aproveitamento energético. 

Na área de saneamento, outras duas instituições que estão desenvolvendo pesquisa de 

excelência na área de digestão anaeróbia são: Universidade Federal de Minas Gerais (Programa 

de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos) e a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (Instituto de Pesquisa Hidráulica).  

Especificamente na área de biogás de aterros, o destaque fica para os trabalhos 

desenvolvidos na Universidade Federal de Pernambuco, no Grupo de Resíduos Sólidos e 

Geotecnia Ambiental. 

Além das instituições citadas, há um crescente número de novas instituições e de novos 

grupos de pesquisas que estão focando seus trabalhos na área de biogás. Uma prova disso é o 

crescimento no número de laboratórios participantes, de 13 na 1º edição para 21 na 2º edição 

do projeto Interlaboratorial de Digestão Anaeróbia coordenado pela Embrapa Suínos e Aves. 

 

 

 



37 

 

 

2.3.1 Normas Técnicas para ensaios experimentais do potencial bioquímico de metano 

A norma DIN 38 414 (S8) define os aparatos e reagentes necessários para realização dos 

ensaios experimentais. Seu procedimento consiste na utilização de um conjunto específico de 

vidrarias que possibilitam a quantificação volumétrica do biogás. O processo anaeróbio ocorre 

em um frasco reator de 500 ml operando em regime de batelada por um período mínimo de 2119 

dias. Tempo suficiente para identificar as taxas máximas de produção de biogás. O tempo 

máximo de realização do ensaio pode variar, uma vez que o desempenho da produção de biogás 

está diretamente relacionado com a composição do substrato e com as características do inóculo 

utilizado. 

Os resultados de produção de biogás obtidos nas primeiras semanas do ensaio permitem 

ter uma ideia da tendência da curva de produção até o final do processo. A Figura 2.9 apresenta 

alguns perfis típicos da produção líquida de biogás, ou seja, a produção de biogás advinda 

somente do substrato, ou seja, de uma solução inóculo + substrato, subtraindo a produção de 

biogás advinda do inóculo. 

 

Figura 2.9 – Exemplos de curvas típicas de produção de biogás, em ensaio batelada com 

tempo de retenção hidráulica mínimo de 21 dias 

 
Fonte: adaptado de DIN 38414-8 (1985) e VDI 4630(2006). 

 

 

                                                           
19 A Norma DIN 38.414(S8) é um teste de BMP também denominada de GB21 (em alemão: Gasbildung, bestimmt 

über 21 Tage) (em português: Produção de gás durante 21 dias).  



38 

 

A curva de “produção de biogás atrasada no tempo”, em muitos casos, ocorre devido a 

composição do substrato possuir uma ou mais fases. Ocorre com substratos formado pela 

mistura de vários substratos diferentes e/ou substrato com composição heterogenia. O micro-

organismo consome primeiro os elementos presentes no substrato que são mais biodegradáveis 

(de fácil assimilação pelo seu metabolismo) e após esgota-los o micro-organismo avança para 

consumir os outros elementos do substrato. De acordo com Walter et al. (2016), Ashekuzzaman 

& Poulsen (2011) esse comportamento é denominado de Diauxia e é facilmente identificável 

quando a curva de produção de biogás possui perfil semelhante a degraus de uma escada, onde 

a parte mais horizontal da curva corresponde a fase de adaptação do micro-organismo ao 

consumo do novo substrato (menor produção de biogás).  

De acordo com os trabalhos de Bernat et al. (2015) e Lozano et al. (2009), a produção 

acumulada de biogás atinge 90% da sua capacidade em até 40 dias. Após 40 dias de ensaio a 

produção de biogás é estabilizada, sendo possível observar o acréscimo de uma pequena 

quantidade de gás. No entanto, a atividade dos micro-organismos depende do grau de adaptação 

do inóculo ao substrato. 

A montagem da estrutura experimental, de acordo com a DIN 38 414 (S8) consiste dos 

seguintes itens:  

 Tubo Eudiômetro com capacidade de 500 ml, com escala de graduação de 1 ml, 

graduado de cima para baixo (de 0 a 500 ml), possuindo uma torneira de vidro na parte 

superior, para expurgo do biogás;  

 Frasco Reator com volume de 500 ml;  

 Frasco Reservatório para armazenamento do líquido selante, com volume de 500 ml; 

 Mangueira flexível20 com aproximadamente 1 metro de comprimento; 

 Banho-maria termostático.  

A estrutura é montada conforme apresentada na Figura 2.10. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Foi utilizada mangueira Tygon pela alta resistência química, não é afetado por ácidos, bases, cetonas, sais, 

álcoois, entre outros elementos. TYGON® é uma marca registada da Saint-Gobain Performance Plastics 

Corporation. 
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Figura 2.10 – Estrutura para teste BMP 

 

a) Frasco reator, volume de 500ml (de acordo 

com DIN 12.039-W500); 

b) Tubo eudiômetro, volume 500 ml, 

diâmetro de 30 mm, escala de 1 ml; 

c) tubo interno, 6 mm de diâmetro; 

d) Identificação do ponto 0 ml; 

e) suporte de fixação e ancoragem do tubo 

interno; 

f) mangueira; 

g) frasco reservatório; 

h) torneira de vidro com junto cônica. 

 

 

 

Fonte: DIN 38.414 Part 8 (june 1985). 

 

O princípio de funcionamento ocorre da seguinte forma: o frasco reator (a) recebe a amostra a 

ser biometanizada, composta por uma mistura de substrato e inóculo. Este frasco fica imerso 

em um banho-maria, mantendo a temperatura do processo em 35±1 °C. O processo de digestão 

anaeróbia, nessas condições operacionais, favorece a ação dos micro-organismos mesófilos que 

ao consumirem a matéria orgânica produzem biogás. As emissões de biogás fluem do frasco 

reator (a) para o tubo eudiômetro (b) por meio do tubo interno (c). O volume de biogás 

produzido desloca o líquido selante do tubo eudiômetro para o frasco reservatório (g). 
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3. METODOLOGIA E ESTRUTURA EXPERIMENTAL 

 

 

As atividades desenvolvidas nesse estudo, estão dentro do escopo da ,Etapa 6 – Estudo 

de melhorias para o aumento de geração de biogás do Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) – ANEEL: Adequação e nacionalização de tecnologias às condições de operação de 

plantas de energia elétrica a partir do biogás oriundo de resíduos e seu processamento, 

localizadas em território nacional. Esse é um projeto amplo composto por 12 etapas. A equipe 

que atuava no aterro (Etapa 10 e 12), recebia as frações de resíduos após a gravimetria e as 

agregava em seis frações: inertes (que não foram analisados); plásticos; orgânicos; papel, 

papelão e tetra pak; têxteis e sanitários. As frações assim agrupadas eram trituradas, secas, 

embaladas à vácuo e armazenadas sob refrigeração, para que os demais grupos pudessem 

avalia-las conforme os seus objetivos dentro do escopo do projeto. As amostras processadas no 

aterro eram destinadas para cada equipe responsável por avaliações específicas: teor de 

umidade, poder calorífico, composição imediata, composição elementar, entre outras. Nesta 

fase foram preparadas amostras de resíduos dos 36 subsetores.  

Nessa pesquisa, foram avaliadas amostras da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos 

(FORSU) de 6 subsetores (selecionadas aleatoriamente de um universo de 58 subsetores), uma 

amostra de resíduos orgânicos de feira livre e uma amostra de resíduo orgânico da CRAISA – 

Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André.   

Para estudar o potencial de produção de biogás das amostras da FORSU do município de 

Santo André/SP foi necessário estruturar dentro do Laboratório de Análise e Caracterização de 

Biomassa (LACABIO) na UFABC uma infraestrutura mínima (Laboratório de Biogás) que 

possibilitasse a realização dos ensaios de potencial bioquímico de metano (BMP21) de acordo 

com normas técnicas internacionais. 

Neste capítulo a metodologia será descrita em três etapas. 

Na primeira etapa será apresentada a metodologia das normas que serviram de referência 

para realização deste trabalho, destacando a montagem do aparato experimental no laboratório. 

Serão descritos os métodos experimentais para produção de biogás e os métodos analíticos para 

quantificar a produção volumétrica e a caracterização da composição do biogás. 

                                                           
21 BMP – “Biochemical Methane Potential test” de acordo com Kafle & Chen (2016), Valero et al. (2016) e Wang 

et al. (2015). 
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Na segunda etapa serão apresentados os métodos analíticos para caracterização da carga 

orgânica dos substratos a serem biometanizados e também dos inóculos utilizados. 

A terceira e última etapa deste capítulo apresentará um breve resumo das atividades de 

capacitação, destacando os testes preliminares e também apresentará o planejamento da parte 

experimental da tese para os ensaios de BMP com amostras da FORSU de seis subsetores, uma 

amostra de resíduos de feira livre e uma amostra de resíduo da CRAISA, destacando também 

preparação das amostras para os ensaios de BMP. 

 

 

3.1 Metodologia utilizada para avaliar o potencial de produção de biometano 

Conforme citado no Capítulo dois, há na literatura uma grande diversidade de 

metodologias para realização dos ensaios de digestão anaeróbia e avaliação do potencial de 

produção de biogás/biometano. Dentre as metodologias mais citadas, nas publicações mais 

recentes destacam-se as apresentadas pelas normas técnicas DIN 38414 (S8)22, ISO 1173423 e 

a VDI 463024. A norma VDI 4630 abrange e complementa os métodos contidos nas normas 

DIN 38414 (S8) e ISO 11734. 

Neste estudo, para determinar o potencial bioquímico de metano (BMP), foram utilizadas 

as normas técnicas DIN 38 414 (S8) e VDI 4630 como métodos de referência para a realização 

dos ensaios experimentais. As duas normas estabelecem os procedimentos para realização os 

ensaios de digestão anaeróbia e também estabelecem os métodos para quantificar e caracterizar 

a produção de biogás.  

De acordo com a norma DIN 38 414 (S8) e VDI 4630, o volume de líquido selante 

deslocado corresponde ao volume de biogás produzido. A leitura do volume de biogás deverá 

sempre ser feita igualando-se as linhas inferiores do menisco do líquido selante do interior do 

tubo eudiômetro com o menisco do líquido selante contido no frasco reservatório. Deste modo, 

apenas a pressão atmosférica estará incidindo sobre a coluna de biogás armazenada no tubo 

eudiômetro. Este é um método volumétrico para quantificar a produção de biogás, cujos 

volumes de biogás observados deverão ser ajustados as condições normais de temperatura e 

pressão (CNTP), temperatura a 0°C (273 K) e pressão atmosférica de 1 atm (1013,25 mbar). 

                                                           
22 DIN 38414-8:1985 – German standard methods for the examination of water, waste water and sludge; sludge 

and sediments (group S); determination of the amenability to anaerobic digestion (S 8). 
23 ISO 11734:1995 – Water quality _ Evaluation of the "ultimate" anaerobic biodegradability of organic 

compounds in digested sludge _ Method by measurement of the biogas production. 
24 VDI 4630:2006 – VDI-Standard: VDI 4630 Fermentation of organic materials – Characterisation of the 

substrate, sampling, collection of material data, fermentation tests. 
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De acordo com a norma VDI 4630, o volume Normal (N) do biogás deve ser calculado 

levando-se em consideração a pressão do vapor de água (pw) dentro do tubo eudiômetro. Neste 

trabalho, o volume Normal padrão foi calculado de acordo com a Equação 3.1. 

 

𝑉0
𝑠𝑐 = 𝑉 ∙

(𝑝−𝑝𝑤)∙𝑇0

𝑝0∙𝑇
     (3.1) 

Onde, 

V0
sc  Volume Normal de biogás seco, em estado padrão, em Nml; 

V Volume de biogás na leitura, em Nml; 

p Pressão na fase de gás no momento da leitura e, hPa25; 

pw Pressão do vapor de água em função da temperatura ambiente, em hPa; 

T0 Temperatura padrão; 273,15 K (0 °C); 

p0 Pressão padrão; 1013,25 hPa (1 atm); 

T Temperatura ambiente, em K. 

 

A correção dos dados para as condições normais de temperatura e pressão possibilita 

comparar os resultados com outras pesquisas realizadas em condições diferentes de temperatura 

e pressão, que também foram ajustadas para CNTP. 

O líquido selante utilizado no interior do tubo eudiômetro é uma solução ácida inerte aos 

elementos presentes no biogás. Para a sua preparação foram respeitadas as seguintes 

proporções: para cada 1000 ml de água destilada foram adicionados 200g de sulfato de sódio 

decahidratado (Na2SO4*10 H2O) e 30 ml de ácido sulfúrico (H2SO4 – concentração 98% em 

massa e densidade = 1,84 g/ml). Afim de facilitar a visualização do líquido selante no interior 

do tubo eudiômetro foi utilizado o corante alaranjado de metila. 

A principal vantagem deste padrão de líquido selante é garantir a integridade da 

composição do biogás, evitando que seus elementos se dissolvam no líquido selante. Um 

indicador da conformidade do líquido selante é a medida do valor do pH. Mudanças nos valores 

de pH mensurados antes e após cada ensaio de BMP podem indicar a dissolução de algum 

elemento no líquido selante, uma vez que suas características físico-química foram alteradas.  

Alguns autores sugerem adaptações para composição do líquido selante. Há formas de 

preparar um líquido selante com objetivo de absorver o CO2, possibilitando apenas a 

mensuração da produção de metano. Esse procedimento é detalhado nos trabalhos de Mursec 

                                                           
25 hPa – Hectopascal, unidade de pressão. A pressão atmosférica padrão é igual a 1013,25 hPar = 1013,25 milibares 

(mbar). 
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et al. (2009) e Vindis et al. (2010), que utilizaram uma solução alcalina de hidróxido de sódio 

(NaOH) para absorver o CO2, sendo inerte apenas ao CH4. Na solução de NaOH este autor 

adicionou um indicador orgânico (fenolftaleína), o que conferiu a coloração rosa. A 

fenolftaleína também funcionou como um indicador do ponto de saturação da reação da solução 

de hidróxido de sódio (NaOH) com o dióxido de carbono (CO2), a qual resultou em uma solução 

de bicarbonato de sódio (NaHCO3). 

A principal vantagem deste procedimento é a possibilidade de mensurar diretamente 

apenas a produção de biometano, não demandando o uso de analisadores de biogás. A 

desvantagem em utiliza-la é não identificar a proporção de CO2 comparada com os outros gases 

produzidos. Por este fato, não é recomendado realizar ensaios apenas com solução de NaOH 

como líquido selante, pois impossibilita identificar todos os elementos presente no biogás e 

também impossibilita acompanhar evolução do teor de metano ao longo do processo. Será um 

teste que fornecerá apenas o valor do volume de metano produzido para cada unidade de massa 

biometanizada. Nos projetos de recuperação energética da FORSU é imprescindível conhecer 

também a evolução de todas as emissões (AQUINO, 2007 e SCHNEIDERS et al., 2013). 

É importante ressaltar que a composição do biogás seco produzido deve ser calculada 

para cada conjunto reator-eudiômetro. O conteúdo de metano no biogás seco pode ser calculado 

conforme Equação 3.2. 

 

𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟.
𝑠𝑐 = 𝐶𝐶𝐻4 ∙

100

𝐶𝐶𝐻4+ 𝐶𝐶𝑂2
     (3.2) 

Onde, 

Ccorr.
sc Concentração corrigida dos componentes do biogás seco, em % do volume; 

CCH4  Concentração de metano mensurada, em % do volume; 

CCO2  Concentração de dióxido de carbono mensurada, em % do volume. 

 

As produções líquidas do biogás dos reatores batelada foram calculadas a partir da 

quantificação da produção de biogás da mistura inóculo + substrato subtraindo o volume de 

biogás do inóculo (teste branco), de acordo com a Equação 3.3. 

 

 𝑉𝐼𝑁(𝑐𝑜𝑟𝑟.) =
∑ 𝑉𝐼𝑁∙𝑚𝐼𝑁

𝑚𝑀
        (3.3) 

Onde, 

VIN(corr.) Volume de biogás liberado no teste branco, operando apenas com inóculo, 

em Nml; 
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∑VIN Volume total de biogás do teste branco, com inóculo, obtido durante o tempo de 

duração do ensaio BMP26, em Nml; 

mIN Massa de inóculo utilizada na mistura, em g; 

mM Massa de inóculo utilizado no teste de controle (branco), em g. 

 

As produções específicas de biogás dos ensaios BMP foram calculadas conforme a 

Equação 3.4, de acordo com a norma VDI 4630. 

 

𝐵 =
∑ 𝑉𝑁

𝑚 ∙𝑆𝑉
        (3.4) 

Onde, 

B Produção específica de biogás em relação aos sólidos voláteis, durante o tempo de 

realização do ensaio BMP, em Nml. g-1 SV (B = Vs da norma VDI 4630); 

∑VN Volume líquido de biogás produzido (volume produzido no reator em ensaio – 

volume do inóculo), durante a tempo de realização do teste, calculado para cada respectivo dia 

de medida, em Nml; 

m Massa do substrato utilizada, em g; 

SV Teor de sólido voláteis presente na massa de substrato, em g / g amostra. 

 

3.1.1 Montagem do aparato experimental e estruturação do laboratório 

Para realização dos ensaios de BMP, foram adquiridos dois banhos-marias com controle 

de temperatura e agitação interna. O controle da temperatura dos equipamentos é adequado para 

simular processos mesofílicos e termofílicos. 

Os equipamentos utilizados possuem as seguintes dimensões: 50 cm de comprimento, 30 

cm de largura e 17 cm de altura. Essas especificações possibilitam a acomodação simultânea 

de até 15 frascos padrões de 500 ml de capacidade, utilizados como reatores batelada. 

Para estruturação do laboratório, na primeira aquisição, foram confeccionados 21 

conjuntos de reatores (kit completo de tubos eudiômetros, frascos reatores, mangueira e 

presilhas de fixação). Destes itens, 20 conjuntos foram instalados, sendo dez em cada banho-

maria. A montagem da estrutura foi concluída na primeira semana de outubro de 2015, 

incluindo a preparação das receitas de líquidos selantes, preenchimento dos tubos eudiômetros 

e checagens das conformidades. A Figura 3.1 destaca algumas etapas da montagem. 

 

                                                           
26 O valor ∑VIN calculado para cada respectivo dia de medida, para corrigir a curva, ponto a ponto. 
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Figura 3.1 – Montagem da bancada de ensaios BMP, com 20 eudiômetros 

 

a) Projeto do suporte para fixação dos tubos; b) Montagem e fixação de 20 tubos eudiômetros; c) Conexões das 

mangueiras e preenchimento com líquido selante. Fonte: Acervo de fotografias da equipe do Laboratório 

LACABIO – UFABC. 

 

No passo seguinte, houve necessidade de ampliar a estrutura, a qual foi reorganizada para 

comportar um maior número de conjuntos de eudiômetros. A nova distribuição dos frascos 

reatores no banho-maria possibilitou ampliar a capacidade instalada em 50%, passando de 20 

para 30 reatores. As bancadas para ensaios de digestão anaeróbia, composta pelos dois banhos-

maria, possibilitam a realização simultânea de 10 ensaios de BMP em triplicata (número 

correspondente à quantidade de suportes para frascos reatores nos dois banho-maria). 

Os trabalhos de montagem, conexões, preparação de líquido selante e checagem dos testes 

de estanqueidades dos dois banhos-maria com 15 eudiômetros cada foram concluídos no dia 18 

de março de 2016. Na Figura 3.2 são apresentados alguns detalhes da ampliação das bancadas 

para ensaios de digestão anaeróbia. 
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Figura 3.2 – Ampliação da bancada de ensaios BMP para 30 eudiômetros 

 

a) Ampliação da capacidade da bancada de BMP; b) Montagem e fixação das mangueiras; c) Preenchimento 

com líquido selante e testes de estanqueidade; d) Ampliação da estrutura concluída. Fonte: Acervo de fotografias 

da equipe do Laboratório LACABIO – UFABC. 

 

Além dos conjuntos de tubos eudiômetros e reatores, também foram instalados no 

laboratório equipamentos que possibilitam realizar as análises de sólidos totais, sólidos fixos, 

sólidos voláteis, como: 

 Estufas de circulação forçada de ar (duas unidades, sendo uma com capacidade de 

360 litros (Lucadema Modelo: LUCA-82/336) e outra de 630 litros (Marca: 

Lucadema Modelo: LUCA-82/630)) para realização das análises de sólidos totais, 

secagem de amostras; 

 Incubadora BOD para aclimatação de inóculo (Marca: Ethik, Modelo B.O.D. 

411/FPD 86);  
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 Fornos mufla (Marca: GP CIENTIFICA Modelo: GP-2000F-MRP), usados para 

determinação de sólidos fixos e voláteis, possibilitam a calcinação de amostras 

em temperaturas de 550±50°C conforme determina norma;  

 

 Dessecadores, utilizados para guardar cápsulas de porcelanas após saírem com 

elevada temperatura (da estufa ou da mufla), até atingirem temperatura ambiente. 

Também preservam as amostras da umidade. É hermeticamente fechado e possui 

no seu interior agentes dessecantes (sílica gel azul, com indicador de umidade); 

 

 Balanças analíticas com 5 casas decimais (Marca Shimadzu, Modelo AUW-

220D), balanças determinadoras de umidade (Marca Shimadzu, Modelo 

MOC63u), balanças semi-analíticas de três casas decimais (Marca Shimadzu 

Modelo VB3200H) e balanças comerciais (Mettler Toledo); 

O laboratório também está equipado com pHmetrôs portáteis e de bancadas, termômetros, 

analisadores de oxigênio dissolvido, trituradores de resíduos, liquidificador industrial e 

cilindros com gases inertes (100% nitrogênio, 70% nitrogênio + 30% de gás carbônico) usados 

para lavagem de gás do headspace dos reatores, conforme se pode observar na Figura 3.3.  

Figura 3.3 – Equipamentos instalados no laboratório LACABIO 

 
Estufa 

 
Mufla 

 
Dessecador 

 
Balança analítica 

 
Triturador de Resíduos Orgânicos 

 
Liquidificador industrial e balança 

eletrônica 
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pHmetros de bancada 

 
pHmetros portáteis Autoclaves 

Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

Somados aos itens mencionados, o laboratório adquiriu um analisador de biogás, marca 

Landtec, modelo GEM5000 para a leitura dos seguintes parâmetros: metano, oxigênio, dióxido 

de carbono (CH4, O2, CO2 em %Volume), balanço de nitrogênio (Bal. %Volume), pressão 

(mbar), sulfeto de hidrogênio e monóxido de carbono (H2S, CO em ppm). Esse é um 

equipamento portátil para monitorar a composição de gases. A leitura do metano e dióxido de 

carbono é realizada por meio de uma célula infravermelha de comprimento de onda duplo com 

canal de referência. A leitura dos outros parâmetros (oxigênio, monóxido de carbono e sulfeto 

de hidrogênio) é realizado por uma célula eletroquímica. Juntamente com aquisição do 

analisador de biogás GEM 5000 (Figura 3.4) foram adquiridos: anemômetro, sonda de 

temperatura, kit de acessórios e peças de reposição. Esse equipamento proporciona o 

desenvolvimento de atividades de campo (monitoramento de biogás em aterros) e o 

desenvolvimento de atividades no laboratório. 

Figura 3.4 – Analisador de biogás Landtec GEM5000 

 

Fonte: arquivo pessoal do autor. 
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O laboratório ainda aguarda a entrega de vários itens de consumo que irão concluir a sua 

estruturação, possibilitando um avanço na produtividade e na qualidade dos próximos ensaios 

de digestão anaeróbia.  

 

 

3.2 Método Analítico para caracterização de inóculos e substratos  

Para a caracterização das amostras da FORSU e dos inóculos, antes da partida dos reatores 

e após o encerramento dos testes de BMP, foram realizadas as seguintes análises físico-

químicas: análise de sólidos totais, análise de sólidos voláteis, medições do pH das misturas 

substratos e inóculos. 

Vale ressaltar que todas as análises foram realizadas em triplicata para cada amostra 

específica, visando minimizar erros relativos aos procedimentos experimentais e não 

homogeneidade da amostra. A técnica utilizada é o método padrão recomendado pela American 

Water Works Association para avaliação de águas e também águas residuárias, conforme 

determinados no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” (APHA27, 

2005). 

 

3.2.1 Série de Sólidos 

A análise de sólidos totais possibilita identificar o percentual de água presente em cada 

amostra. O método da análise consiste em secar a amostra em uma estufa a uma temperatura de 

103°C até a amostra obter massa constante. Para facilitar o procedimento, foi adotada uma 

secagem por um período de 24 horas, tempo constatado como sendo suficiente para que as 

amostras atingissem peso constante. 

Para amostragem de materiais sólidos ou semissólidos foram mensurados 25 gramas de 

cada amostra de resíduo e para amostras de materiais líquidos a norma considerava um volume 

de 50 ml (APHA 2540).  

Todas as cápsulas utilizadas foram identificadas e pesadas. Após saírem das estufas, 24 

horas após terem sido nelas colocadas com a amostras, as cápsulas repousavam por uns minutos 

no dessecador, para reduzir sua temperatura antes de irem para as balanças. 

Após a primeira leitura na balança as amostras retornaram para estufa por mais uma hora, 

afim de se verificar se houve variação entre a primeira e a segunda pesagem. 

                                                           
27 Associação Americana de Saúde Pública – American Public Health Association (APHA). 
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Para determinação dos sólidos voláteis, a amostra, após a secagem na estufa, foi calcinada 

em um formo mufla a uma temperatura de 550°C por um período de uma hora. Após esse 

processo, o resíduo que permanece na cápsula corresponde aos sólidos fixos.  

O resultado dos sólidos voláteis foi obtido subtraindo-se a massa de sólidos fixos do valor 

dos sólidos totais. Os sólidos voláteis correspondem à parcela da amostra que volatizou durante 

a calcinação na mufla. Esta é a fração da amostra orgânica que está disponível para ser 

biometanizada pelos micro-organismos. A Tabela 3.1 destaca as normas utilizadas.  

 

 

Tabela 3.1 – Normas técnicas para Análises de Sólidos Totais e Voláteis 

Parâmetro Normas Técnicas Título 

ST 
APHA 2540 B 

APHA 2540 G 
Determinação do teor de sólidos totais a 103-

105ºC. 

SV APHA 2540 G 
Determinação dos sólidos fixos e sólidos voláteis 

com queima a 550ºC 

 

De acordo com APHA 2540 B, o método do cálculo para amostras líquidas é apresentado 

na Equação 3.5. 

 

𝑆𝑇 =  
(𝐴−𝐵)×1000

𝑉
       (3.5) 

 

Onde,  

ST Sólidos Totais (mg/litro) 

A Amostra de resíduo seco, após estufa (mg) + peso da cápsula 

B Peso da cápsula 

V Volume da amostra (recomendado 50 ml) 

 

 

Para amostras semi-sólidas, APHA 2540 G os métodos de cálculos do %ST, %SF e 

%SV são destacados, respectivamente na Equações 3.6, 3.6 e 3.8. 

 

% 𝑆𝑇 =  
(𝐴−𝐵)×100

𝐶−𝐵
       (3.6) 

% 𝑆𝐹 =  
(𝐷−𝐵)×100

𝐴−𝐵
        (3.6) 

% 𝑆𝑉 =  
(𝐴−𝐷)×100

𝐴−𝐵
       (3.8) 

 

Onde,  

ST Sólidos Totais (%) 

SF Sólidos Fixos (%) 

SV Sólidos Voláteis (%) 

A Amostra de resíduo seco, após estufa (mg) + peso da cápsula 
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B Peso da cápsula 

C Massa inicial da amostra (recomendado 25g) 

D Amostra de resíduo seco após mufla (mg) + peso da cápsula 

 

3.2.2 Valor do pH 

As análises de pH seguiram os procedimentos determinados no Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater” (APHA, 2005), especificados na Tabela 3.2, utilizando 

o eletrodo de um pHmetro calibrado, marca Digimed, modelo DM-2P. 

 

Tabela 3.2 – Norma técnica para Análise de pH 

Parâmetro Normas Técnicas Título 

Valor do pH APHA 4500-H+ B Determinação do valor de pH 

 

 

3.2.3 Análise de TOC 

As análises de carbono orgânico total – TOC seguiram os procedimentos determinados 

no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” (APHA, 2005), 

destacados na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 – Norma técnica para Análise de Carbono Orgânico Total (TOC) 

Parâmetro Normas Técnicas Título 

TOC APHA 5310 Carbono Orgânico Total (COT) 
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3.3 Ensaios experimentais do potencial bioquímico de metano (BMP) 

 

3.3.1 Capacitação e ensaios preliminares de BMP 

A primeira bateria de ensaios de BMP realizados no LACABIO teve como intuito 

proporcionar capacitação técnica à equipe de trabalho. Como forma de avaliar o desempenho 

na realização das análises optou-se por participar voluntariamente da segunda edição do projeto 

“Estudo Interlaboratorial em Digestão Anaeróbia da Rede BiogásFert de 201528” coordenado 

pela Embrapa. O estudo interlaboratorial tem por objetivo avaliar a capacidade técnica de 

diferentes laboratórios para realização de ensaios de digestão anaeróbia e produção de biogás.  

O projeto visa harmonizar as metodologias utilizadas por instituições de pesquisa no país 

para estudar a geração de biogás.  

A participação desta iniciativa foi uma excelente oportunidade que proporcionou a prática 

de análises para determinação da carga orgânica e realização de ensaios de digestão anaeróbia 

para produção de biogás. 

No projeto Estudo Interlaboratorial, a Embrapa enviou aos laboratórios participantes 

duas amostras de substratos (amostra sintética “gelatina” e uma amostra natural “lodo de ETE”). 

Cada laboratório participante realizou as análises de sólidos totais e sólidos voláteis, de acordo 

com Standard Methods. Para os ensaios de BMP, a Embrapa recomendou a aplicação da norma 

VDI 4630. 

Os resultados obtidos no LACABIO para as análises de ST e SV foram satisfatórios 

quando comparados com a média dos resultados enviados pelos outros laboratórios 

participantes. No entanto, durante a realização do ensaio de BMP ocorreram alguns problemas 

que contribuíram para o aprendizado da equipe. 

No projeto interlaboratorial foram realizadas duas tentativas de ensaios de BMP, na 

primeira tentativa, foi utilizado como inóculo dejetos de vacas leiteiras. Na segunda tentativa, 

o inóculo utilizado foi o dejeto de aves poedeiras comerciais. 

 

Problemas e correções nos testes preliminares de BMP 

 Na 1º tentativa foram utilizados como inóculo dejetos de vacas leiteiras, obtidos em 

um sítio localizado no município de Elói Mendes/MG, distante 345 km de Santo André/SP 

(propriedade da família do autor). O inóculo foi transportado em frascos de vidro, esterilizados 

                                                           
28 Rede BiogásFert – Estudo Interlaboratorial em Digestão Anaeróbia, informações disponíveis em: 

<http://www.cnpsa.embrapa.br/biogasfert/>. 
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e acondicionados em caixa térmica por um período de 5 horas do local de captação até o 

laboratório. Antes do ensaio de BMP o inóculo foi aclimatado por 7 dias a uma temperatura de 

35°C. Foi realizada uma diluição de modo que o teor de SV correspondesse a 2%. Durante a 

aclimatação não foi possível verificar a produção de biogás do inóculo bovino. 

 

 Após a partida dos reatores, operando com as amostras enviadas pela Embrapa e com 

dejetos bovinos como inóculo, observou-se um comportamento inesperado. Ocorreu 

borbulhamento do substrato com formação de sobrenadante, o qual obstruiu o tubo interno do 

eudiômetro interrompendo a saída do biogás do reator para o tubo eudiômetro. Com a 

obstrução, o biogás produzido no reator pressurizou o reator e forçou o digestato, menos denso 

que o substrato in natura, para dentro do tubo interno. Nos ensaios de BMP, está é uma situação 

não desejada, resultante de uma aclimatação do inóculo inadequada (Figura 3.5). Nesta 

situação, a solução recomendada pela própria Embrapa foi interromper o ensaio de BMP e dar 

uma nova partida. 

 

Figura 3.5 – Inóculo aclimatado inadequadamente 

 

a) Formação de sobrenadante; b) Coluna de digestato no tubo interno. Fonte: Acervo de fotografias da equipe do 

Laboratório LACABIO – UFABC. 

 

Conforme pode ser observado na Figura 3.5, os reatores foram carregados com a mistura 

de inóculo e substrato até sua capacidade nominal, não deixando “headspace” adequado, o que 

também se constitui em causa do problema descrito. 

 Na 2° tentativa, dejetos de aves poedeiras foram utilizados como inóculo, coletados 

em uma granja de aves poedeiras comerciais localizado no município de Elói Mendes/MG, 



54 

 

distante 345 km de Santo André/SP. O inóculo foi aclimatado a uma temperatura de 35°C, em 

frascos reatores com um borbulhador29 adaptado para facilitar a visualização da produção de 

biogás. A produção de biogás parou no 11º dia, permanecendo sem atividade até o 13º  

 O uso de dejetos de aves como inóculo, aclimatados por um período maior do que 

praticado na primeira tentativa, mostrou-se mais adequado para os ensaios de BMP. Não houve 

formação de sobrenadante, assim como não ocorreu a obstrução do tubo interno do eudiômetro. 

Observou-se a necessidade de adotar novas metodologias para aclimatação do inóculo, e até 

mesmo a possibilidade de futuros projetos para cultivar inóculo no laboratório. Durante a 

aclimatação do inóculo não foi quantificada a produção de biogás e nem foi possível avaliar a 

composição do biogás. Nos ensaios seguintes adotaram-se os métodos de aclimatação 

recomendados por Steinmetz et al. (2014), que determina que um inóculo em bom estado deve 

possuir um  teor de sólidos voláteis superior a 50% do teor de sólidos totais. O trabalho de 

Steinmetz et al. (2014) também destaca a necessidade de adicionar pequenas amostras do 

substrato como alimento prévio ao inóculo, para proporcionar uma melhor adaptação do inóculo 

ao substrato que ele irá receber. Também deve ser respeitado um período de 7 a 10 dias sem 

alimentação, antes da partida dos reatores.  Nas próximas atividades de aclimatação de inóculo, 

além dos parâmetros citados anteriormente, também deverão ser implementadas metodologias 

para monitorar as medidas de pH, alcalinidade, micronutrientes, entre outros parâmetros que 

possam auxiliar na identificação da atividade metanogênica específica do inóculo, como a 

produção de metano. 

 Durante a segunda tentativa, após quinze dias, não houve formação significativa de 

biogás nos tubos eudiômetros. O volume de biogás armazenado nos eudiômetros foi abaixo das 

estimativas mínimas esperadas (menos de 5%). A causa da baixa produção de biogás foi 

identificada por meio de um forte odor na conexão das juntas esmerilhadas entre o frasco reator 

e o tubo eudiômetro. A solução encontrada para uma melhor vedação foi a substituição da 

presilha Keck (verde) pelo uso conjunto de vaselina industrial aplicada na junta esmerilhada, 

filme de PVC e abraçadeiras de nylon, conforme apresentado na Figura 3.6. 

 

  

                                                           
29 Reator com borbulhador adaptado – selo hidráulico que possibilita saída do biogás sem que ocorra entrada de 

oxigênio no reator.  
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Figura 3.6 – Detalhe da conexão e vedação do conjunto reator – tubo eudiômetro 

 

a) Presilha Keck para fixação da junta esmerilhada entre o reator e o tubo eudiômetro; b) Uso de vaselina 

industrial, filme de PVC e abraçadeiras de nylon para vedação. Fonte: Acervo de fotografias da equipe do 

Laboratório LACABIO – UFABC. 

 

 O uso da vaselina industrial não se mostrou adequado em todos os reatores em que foi 

aplicado. A temperatura de 35°C do banho-maria reduziu sua viscosidade, comprometendo a 

vedação. Em alguns reatores foi possível observar a formação de bolhas no interior do invólucro 

do filme de PVC. A solução encontrada foi a substituição da vaselina industrial por graxa de 

silicone para vácuo. A principal vantagem foi a estabilidade térmica a 35°C e resistência à água. 

A graxa silicone, ao contrário do uso da vaselina industrial, evitou o embaçamento do vidro do 

frasco reator. A Figura 3.7 apresenta as etapas utilizadas para vedar a conexão da junta 

esmerilhada evitando perdas de biogás. 

Figura 3.7 – Procedimento de Vedação adotado 

 

a) Aplicação da graxa silicone na junta esmerilhada do tubo eudiômetro; b) Aplicação de filme de PVC; c) 

Fixação do filme de PVC com abraçadeiras de nylon. Fonte: arquivo pessoal do autor. 
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3.3.1.1 Inóculo 

 Uso de Dejetos de animais 

O inóculo é uma amostra de material orgânico que contém uma parcela de micro-

organismos, que, quando introduzidos em um sistema, têm a capacidade de multiplicar-se, 

consumindo um determinado substrato e gerando um novos micro-organismos e convertendo a 

biomassa (substrato) em novos produtos (biogás). A adição de inóculo tem por objetivo acelerar 

a partida do reator anaeróbio, contribuindo para uma maior eficiência do processo.  

Neste trabalho, durante a fase de ensaios preliminares, foram avaliados dois tipos de 

materiais para serem utilizados como inóculos: dejetos de vacas leiteiras semi-confinadas e 

dejetos de aves de poedeiras, ambos obtidos em fazendas do município de Elói Mendes – MG, 

região sul de Minas (Figura 3.8). Em ambos locais, o solo foi coberto com uma lona plástica 

esterilizada, possibilitando a coleta de dejetos frescos e sem contaminação com solo. O material 

foi armazenado em frascos esterilizados e transportados sob refrigeração até o laboratório. Esse 

procedimento possibilitou a obtenção apenas de materiais frescos, sem a interferência dos 

procedimentos de manejo de dejetos das duas propriedades.  

 

Figura 3.8 – Coleta de dejetos de animais, em um sítio

 

a) Sítio de vacas leiteiras; b) Granja de aves poedeiras. Fonte: arquivo pessoal do autor. 
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A primeira coleta de inóculo ocorreu no dia 7 de setembro de 2015 e a segunda no dia 15 

de outubro de 2015. As amostras foram armazenadas em caixas térmicas com temperatura 

aproximada de 4ºC e transportadas até a UFABC. Ao chegarem ao LACABIO, foram 

congeladas no freezer a uma temperatura de -20°C. 

Neste estudo, após os problemas descritos no item 3.3.1, foi descontinuado o uso dos 

dejetos de animais como inóculos. Optou-se por suspender seu uso nos próximos ensaios de 

BMP, devido à dificuldade em aclimatar e estabilizar o inóculo dentro do prazo para finalizar 

a pesquisa. Desta forma foi necessário buscar uma nova opção de inóculo. 

 Lodo Anaeróbio, Granular de Reator UASB 

O novo fornecedor de inóculo selecionado foi a empresa Avícola Dacar Ltda localizada 

no município de Tietê/SP, distante aproximadamente 170 km do LACABIO, UFABC no 

Campus São Bernardo do Campo. 

A definição da Avícola Dacar como fonte de inóculo é justificada pela sua utilização em 

vários estudos realizados por diferentes pesquisadores, conforme apresentado nos trabalhos: 

González-Suárez et al. (2016), Lebrero et al. (2015), Magdalon et al. (2014), Almeida et al. 

(2014), Silva et al. (2012), Rocha (2012), Francisco et al. (2012), Pantoja Filho (2011), Ono et 

al. (2009), Freire et al. (2008), Sarti et al. (2005), Cabral Mendonça et al. (2003). 

O inóculo obtido na Avícola Dacar consiste de um lodo granular de reator UASB usado 

para tratamento do efluente industrial do abatedouro de aves. Conforme destacado nos trabalhos 

de González-Suárez et al. (2016), Lebrero et al. (2015) e Rocha (2012), o lodo granular do 

reator UASB da Dacar possui uma grande diversidade de micro-organismos, fator positivo para 

adaptação a diferentes substratos.  Algumas características do lodo anaeróbio são listadas na 

Tabela 3.4. 

Tabela 3.4 – Caracterização do Lodo anaeróbio avícola Dacar 

Caracterização do inóculo antes da partida 

Autores ST 
(g/l) 

SV 
(g/l) 

SST 
(g/l) 

SSV 
(g/l) 

pH 
Biogás 

(Teste branco) 

62,0 51,0 - - - Não realizou Almeida et al. (2014) 

50,1 - - 39,0 - Não realizou Penteado et al. (2014) 

45,0 31,05 - - 7,6 Não realizou González-Suárez, A. et al. (2016) 

64,1 52,8 - - - Não realizou Sarti et al. (2005) 

- - 3,9 1,7 - 

CH4: 47 a 74% 

CO2: 16 a 48% 

H2S: 0.5 a 1.2% 

Lebrero et al. (2015) 
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O volume de inóculo obtido na Avícola Dacar foi de 40 litros, armazenado em bombonas 

plásticas para o transporte até a UFABC, ilustrado na Figura 3.9. Após chegada do lodo ao 

LACABIO, foram retiradas amostras para análises. O restante do material foi divido em dois: 

uma parte foi armazenada no refrigerador e a outra foi acondicionada em uma estufa a 35°C, 

com objetivo de aclimatação do inóculo.  

 

Figura 3.9 – Armazenamento do lodo anaeróbio granular 

 

(a) Bombona para transporte do lodo anaeróbio até laboratório; (b) Armazenamento do lodo anaeróbio sob 

refrigeração de aproximadamente 4°C. Fonte: Acervo de fotografias da equipe do Laboratório LACABIO – 

UFABC. 

 

3.3.1.2 Substrato  

Os substratos que foram avaliados nos ensaios de BMP são amostras dos resíduos sólidos 

urbanos de Santo André/SP, mais especificamente os resíduos da fração orgânica. O objetivo 

foi identificar o potencial de produção de biogás e biometano em testes operacionais realizados 

em condições padrão, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela a norma VDI 4630. 

As amostras de substratos foram obtidas a partir das análises gravimétricas dos RSU 

extraídos de 36 caminhões de coleta indiferenciada, coletadas entre o período da última semana 

de setembro (28/09/2015) até 22 de janeiro de 2016. Essas amostras são oriundas de seis 

subsetores da coleta domiciliar, conforme Apêndice 1. 
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Conforme destaca Geotech30 (2013), o município de Santo André é dividido em 16 setores 

e subsetores bairros para a coleta de resíduos (Apêndice 1). Esses subsetores são determinados 

pelos roteiros dos caminhões de coleta. Geotech (2013), apresenta a fração percentual de 

matéria orgânica identificada na análise gravimétrica de cada um dos subsetores de Santo 

André. Na figura 3.10, são destacados os subsetores, cujas amostras de resíduos foram avaliadas 

nesse estudo. 

 

Figura 3.10 – Análise Gravimétrica em Santo André - ano base:2013 

 

Fonte: adaptado de Geotech (2013). 

 

Além dos RSU coletados diretamente nos domicílios, em Santo André destaca-se outros 

pontos com elevada produção de resíduos, as feiras livres e a Companhia Regional de 

Abastecimento Integrado de Santo André – CRAISA. No município de Santo André há 72 feiras 

livres operadas por 831 feirantes, presente em todos os bairros. Destacam-se nas feiras livre a 

comercialização de frutas, legumes, verduras e também peixes. 

Durante as análises gravimétricas, após sucessivos processos de homogeneização e 

quarteamentos, foi coletada a amostra para a realização da gravimetria, que se constituía de 2 

tambores de 200 l, sendo aproximadamente 150 kg de resíduo. Após a realização da 

gravimetria, realizada pela empresa Orium31, que separou esta amostra em 36 categorias, este 

material foi reagrupado em 6 categorias: inertes; plásticos; papel papelão e tetra pak; têxteis, 

sanitários e orgânicos. De cada uma das frações, exceto a de inertes, foram obtidas as amostras 

                                                           
30 Geotech Geotecnia Ambiental Consultoria e Projetos, empresa que desenvolveu projeto de análise gravimétrica 

para aterro da SEMASA em Santo André: Geotech (2013), relatório técnico da análise gravimetria.  
31 Dados secundários, do relatório técnico da análise gravimétrica, em desenvolvimento e não publicado.  
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de cerca de 3 kg resíduos dos caminhões da coleta indiferenciada de cada setor, exceto para a 

fração orgânica, que foram retirados 7 kg. 

Ainda no aterro, a FORSU foi processada em triturador de resíduo orgânico (Marca: 

TRAPP Modelo: TR-200), promovendo uma homogeneização completa. Na sequência as 

amostras foram embaladas a vácuo para armazenamento em freezers a uma temperatura de -

20°C (condições ideais que possibilitam armazenamento das amostras por até dois anos). Destes 

sete quilos de amostras separados para as análises, cinco (05) quilogramas foram reservados e 

utilizados para análises e caracterizações diversas. Os dois (02) quilogramas de FORSU 

restantes foram destinados aos ensaios experimentais de digestão anaeróbia. 

A definição das amostras dos subsetores seria feita a partir de análise estatística da 

situação socioeconômica de cada setor. No entanto, identificou-se que as informações 

referentes a faixa de renda de cada subsetor não eram informações precisas, uma vez que um 

mesmo caminhão da coleta percorre bairros diferentes, assim como, há bairros com faixa de 

renda estratificada.   

Dessa forma, as amostras foram selecionadas aleatoriamente nesse estudo e 

correspondem aos setores percorridos pelos caminhões da coleta de RSU conforme descrito na 

Tabela 3.5. As seis amostras de subsetores selecionados, abrangem 17 bairros de Santo André, 

com uma população de 84.470 habitantes, com base nos dados do Censo Demográfico de 2010 

correspondia a 12% da população.  
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Tabela 3.5 – Amostras selecionadas para os ensaios de BMP 

Amostra 

Data 

coleta no 

aterro 

Número do 

Subsetor de 

origem 

Faixa de renda 

Geotech (2013) 
Bairros de cada 

subsetor 

População 

dos bairros 

(censo 2010) 

1 13/10/15 2A Classe Baixa 
Jardim Santo Antônio 9.036 

Jardim Utinga (parte) 4.578 

2 16/10/15 8B Classe Média 
Vila Alpina 1.590 

Vila Guiomar 6.406 

3 03/11/15 11E Classe Média 

Vila Homero Thon 5.200 

Vila América (parte) 4.335 

Bairro Silveira 2.810 

Vila Progresso 5.190 

4 12/11/15 12D Classe Baixa 

Vila Helena = (Vila 

Helena + Vila Marina) 
11.915 

Vila Guilhermina - 

Vila Linda 
 

9.286 

5 27/11/15 5A Classe Média 

Jardim Alzira Franco 6.137 

Jardim Rina 2.721 

Parque Erasmo 

Assunção 
9.363 

6 20/01/16 6A Classe Média Alta 
Centro 3.621 

Casa Branca 2.282 

7 08/01/16 FL29 - Feira Livre - 

8 21/01/16 CRAISA - 
Central de 

Abastecimento 
- 

 

 

 

3.3.2 Planejamento Experimental dos testes de BMP da FORSU 

Neste trabalho, foi adotada a temperatura de processo de 35±1°C e tempo de retenção 

hidráulica do teste BMP de 39 dias, período superior aos 21 dias recomendados nas normas 

técnicas VDI 4630 e DIN 38.414(8). 

Os testes de BMP para a determinação do potencial de produção de biometano da FORSU 

foram realizados com amostras coletadas no aterro sanitário de Santo André/SP, após as 

análises de gravimetria, respectiva de cada setor avaliado. No item 3.3.1.2 Substrato foi 

apresentada a lista completa das amostras de cada subsetor avaliadas no estudo.  

 Após as coletas das amostras de resíduos no aterro (cronograma das coletas no Anexo I) 

o material foi levado para o laboratório para serem realizadas as análises de sólidos totais e 

voláteis. Na sequência, as amostras foram acondicionadas em refrigeradores, para 

posteriormente serem utilizadas nos ensaios de digestão anaeróbia, entre outros ensaios. 

Na amostra coletada no dia 16/10/2015, foi realizada uma análise minuciosa para 

identificar a presença de matérias inertes (não orgânicos). Foram separadas três porções de 
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amostras da FORSU com 100g cada. Com auxílio de pinças foi possível separar fragmentos 

visíveis de materiais plásticos, metais, papeis, vidros, entre outros. Os fragmentos possuíam 

dimensões inferiores a 5 mm, conforme destacado na Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 – Presença de impurezas na FORSU 

 

Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

Após essa triagem, com a remoção de todos os inertes, as porções das amostras de FORSU 

foram pesadas novamente (Figura 3.12). 

Nas três amostras foram retirados respectivamente 22,1g; 29,9g e 14,2g. A média do 

resultado obtido para presença de materiais inertes na amostra 8B foi de aproximadamente 22%.  

Ao realizar uma inspeção visual com as amostras da FORSU de outros subsetores 

constatou-se a dificuldade em separar esses materiais e quantificar o seu percentual na 

composição total das amostras da FORSU. 

Por não haver tecnologia comercial que possa fazer a remoção desses materiais de forma 

eficiente em grande escala no aterro, optou-se por não realizar a separação dessas impurezas 

das amostras. 

Deste modo, a ausência desses inertes nas amostras representaria uma situação atípica, 

não representando o cenário atual dos resíduos destinados ao aterro. Objetivando-se identificar 
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o BMP dessas amostras de FORSU de modo que o resultado seja o mais próximo das reais 

condições operacionais, decidiu-se deixar esses elementos inertes presentes nas amostras. 

 

Figura 3.12 – FORSU (subsetor 8B), da amostra inicial de 100g restaram apenas 77g após 

triagem de elementos inertes 

  

Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

 

Para a preparação das amostras a serem utilizadas nos testes BMP, foram utilizados 

liquidificador para processamento, com objetivo de redução do tamanho das partículas e 

homogeneização do substrato (antes da adição dos inóculos). A amostra com substrato era 

diluída depois destinada a uma peneira com abertura de 2mm (peneira MESH 10).  

O diagrama representado na Figura 3.13 resume a sequência de análises que foram 

realizadas, conforme as metodologias citadas anteriormente. 
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Figura 3.13 – Planejamento experimental 

 

 
 

 
Fonte: Adaptado de Amaral et al. (2008). 

 

A sequência do protocolo do ensaio experimental consistiu das seguintes etapas: 

 Caracterização do lodo anaeróbio; 

 Caracterização do substrato; 

 Cálculo da relação Inóculo/substrato para definir a proporção de inóculo, amostra de 

substrato e água utilizada em cada reator (cálculo realizado a partir dos resultados 

isolados da caracterização do inóculo e do substrato); 

 Partida do reator (montagem dos reatores aos tubos eudiômetros); 

 Monitoramento diário da produção de biogás; 

 Análise da composição do biogás; 

 Encerramento do teste – análises do digestato (ST, SV, pH); 

 Avaliação da degradação de matéria orgânica e a produção de biogás. 
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Foram realizados nove (09) ensaios experimentais em triplicata (totalizando 27 reatores), 

cada batelada teve duração de 39 dias. Em uma triplicata ocorreu o teste branco, rodando apenas 

com inóculo in natura, para observar a produção de biogás advinda apenas do inóculo (valor 

de referência). 

Nos outros oito ensaios foram avaliadas a biometanização das amostras da fração 

orgânica dos resíduos sólidos urbanos de Santo André. Na preparação da amostra foi calculada 

a proporção (em massa) de inóculo, substrato e água destilada para diluição. 

Para identificação correta de cada ensaio, foi adotado um padrão para nomenclatura cada 

reator: I + nº da amostra_triplicata. Onde, I presença de inóculo, nº da amostra identifica do 

setor de origem de cada amostra (conforme a Tabela 3.5) e triplicata é representada pelas letras 

A, B e C. 

Como em todos os ensaios há a presença do mesmo inóculo, convencionou apresentar 

nos resultados deste trabalho apenas a nomenclatura “amostra do reator _ nº da triplicata”:  

xxx_A, xxx_B e xxx_C. 

 

 

 

3.3.2.1 Relação Inóculo/Substratos 

Quanto à padronização das condições do ensaio de digestão anaeróbia, foram adotados 

os procedimentos descritos na norma VDI 4630, que define os limites dos teores de sólidos 

voláteis do inóculo e do substrato, assim como estabelece a relação substrato/inóculo. As três 

condições impostas pela VDI 4630 são: 

i. A massa de sólidos voláteis do inóculo deve perfazer entre 1,5% a 2% 

(Massa/Volume) do volume total do reator; 

ii. A relação 𝑆𝑉𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑆𝑉𝑖𝑛ó𝑐𝑢𝑙𝑜 ≤ 0,5⁄ ;  

iii. A soma dos teores de sólidos totais do substrato e do inóculo: ST ≤ 10% (m/V). 

 

Para Silva (2014), antes de realizar a partida dos reatores do ensaio experimental é 

necessário determinar o teor de sólidos voláteis do inóculo anaeróbio. Uma vez que o inóculo 

possui baixa concentração de sólidos voláteis, este demandará um volume maior de amostra do 

inóculo com relação a amostra de substrato. Para manter a mesma proporção da massa de 

sólidos voláteis do inóculo e também a proporção SVsubstrato/SVinóculo, a partir dos resultados das 

análises de ST e SV, será necessário adequar a diluição adicionando uma pequena quantidade 

de água destilada quando necessário. 
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O trabalho de Angelidaki et al. (2009), também recomenda a diluição para adequar o teor 

de sólidos voláteis ao volume da mistura de amostra inóculo + substrato. Apesar do número de 

estudos disponíveis na literatura, a comparação dos dados de biodegradabilidade entre eles é 

uma tarefa difícil, devido à diversidade de condições experimentais, tais como as quantidades 

de substrato e inóculos, natureza do inóculo, volume do espaço do frasco, parâmetros 

ambientais, entre outros, além das diferentes unidades nas quais os resultados são apresentados.  

O volume relativo dos inóculos utilizado no experimento pode variar muito, dependendo 

de suas características (ANGELIDAKI et al., 2009).  

Neste estudo, a relação substrato / inóculo manteve a mesma proporção recomendada na 

norma VDI 4630. O lodo de digestão anaeróbica de reator UASB foi utilizado como inóculo, 

os reatores consistiram em frascos de borrosilicato de 500 ml. Para preparação das amostras, 

padronizou-se o preparo de um quilograma de amostra. Desse total, foram utilizados para o 

ensaio 750g eram divididas em três triplicata de 250g cada. Cada uma das três amostras de 250g 

eram adicionadas a frascos reatores com capacidade de 500ml. As 250g restante eram 

reservadas (armazenadas em refrigerador a 4°C) para eventuais novas análises de sólidos totais 

e voláteis ou para repetição do ensaio de BMP. Em alguns ensaios, foram utilizadas amostra de 

150g. 

Cada ensaio foi realizado em triplicata, de modo que a reprodutibilidade dos ensaios foi 

garantida. Também foram utilizados ensaios em branco, isto é, frascos (também em triplicado) 

contendo apenas amostra de inóculo sem qualquer substrato. O metano médio produzido pelos 

espaços em branco, devido à presença apenas de inóculo, foi subtraído da produção de metano 

em frascos contendo substrato + inóculo. 

Para facilitar os cálculos, foi desenvolvida uma planilha para obter a quantidade de massa 

de inóculo fresco, substrato e água para produzir a amostra: substrato + inóculo, Figura 3.14. 
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Figura 3.14 – Cálculo das Proporções de inóculo, substrato e água 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

3.3.3 Avaliação dos resultados 

De acordo com Ross (2003), deve-se considerar que nos dados experimentais existam 

valores que extrapolam os resultados. Isso pode ocorrer devido a erros na execução das análises, 

erros nas medições ou qualquer outra falhar do operador que afete os resultados das análises. 

Nesse contexto, os resultados das análises de ST e SV desse estudo foram avaliados por 

critério que possa eliminar valores duvidosos. Os dados obtidos experimentalmente foram 

analisados estatisticamente pelo critério de Chauvenet32, para eliminar dados espúrios (SMITH 

et al. 2016). 

A aplicação do método consiste em calcular o desvio médio e o desvio padrão do conjunto 

de dados medidos, conforme descreve Souto (2009). O desvio médio é calculado conforme 

equação 3.9. 

       (3.9) 

Onde,  

                                                           
32 O Critério de Chauvenet é um método estatísticos utilizado para eliminar valores duvidosos, fornece uma base 

consistente para a tomada de decisão de excluir ou não um dado de um conjunto de valores medidos. Fonte: 

Wikipedia.org. Disponível em: < https://goo.gl/LBxMPW>. Acesso em: abril de 2016. 
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di  Desvio individual médio, diferença entre o valor da leitura e a média dos resultados 

da triplicata; 

xi  Valor da leitura; 

xm  Média das três leituras. 

Após calcular o desvio médio, foi determinado o desvio padrão, de acordo com equação 

3.10. 

     (3.10) 

Onde, 

σ  Desvio padrão 

n  Número de leituras 

Para a sua aplicação, basta calcular a razão do desvio individual para o desvio padrão, 

∆R, e comparar com um valor de referência, ∆R0 específico para três leituras, Equação 3.11. 

→        (3.11) 

Na tabela 3.6 é destacado Critério de rejeição de Chauvenet (HOLMAN, 2011) 

conforme o número de leituras. 

 

Tabela 3.6 – Critério de rejeição de Chauvenet 

Número de 

leituras n 
dmáx/σ  Número de 

leituras n 
dmáx/σ  Número de 

leituras n 
dmáx/σ 

2 1,15  9 1,92  50 2,57 

3 1,38  10 1,96  100 2,81 

4 1,54  15 2,13  300 3,14 

5 1,65  20 2,24  500 3,29 

6 1,73  25 2,33  1000 3,48 

7 1,8  30 2,39    

8 1,86  40 2,49    

Fonte: Adaptado de Holman, 2011. 

 

O valor medido é rejeitado quando . O desvio de cada ponto é comparado 

com o desvio padrão correspondente ao número de leituras. Na prática é calculado o escore 

padronizado (escore Z). 
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3.3.4 Avaliação Cinética para obtenção dos parâmetros B0 e K 

Para estimar a produção de metano nos processos de digestão anaeróbia é preciso 

conhecer a taxa máxima de rendimento de metano (B0) e a constante cinética de decaimento K 

(dias-1). 

Conforme destaca Mata-Alvarez et al. (2000) e Mata-Alvarez (2003), há uma relação 

direta entre a redução das massas de matéria orgânica biodegradável (sólidos voláteis) com a 

produção específica de metano (B) e a taxa de máxima de rendimento de metano (B0) essa 

relação, derivada do modelo Chen & Hashimoto (1978), é representada pelas Equações 3.12 e 

3.13. 

 

𝐵0 ∙ (𝑆0 − 𝑆) = 𝐵 ∙ 𝑆0 → 𝐵0 =
𝐵.𝑆0

(𝑆0−𝑆)
     (3.12) 

𝐵 =  𝐵0 ∙ (1 −
𝑆

𝑆0
)      (3.13) 

 

Onde,  

B é a produção específica de metano (Nml CH4.g
-1 SV);  

B0 é a taxa de máxima de rendimento de metano (Nml CH4.g
-1 SV);  

S0 é a massa inicial de sólidos voláteis (g) do substrato no reator; 

S é a massa final de sólidos voláteis (g), no reato (composto por massa do substrato e 

massa de inóculo, formação de novas células).  

Desse modo, a partir dos resultados obtidos dos testes de BMP é possível calcular a taxa 

máxima de rendimento de metano (B0). 

Conforme a metodologia destacada nos trabalhos dos autores: Gunaseelan (2004); 

Angelidaki et al. (2009); Firmo (2013); Bernat et al. (2015) e Wang et al. (2015), a partir da 

equação cinética de primeira ordem (Equação 3.14) é possível obter a constante cinética de 

decaimento K (dias-1).  

 

𝐵 =  𝐵0 ∙ (1 − 𝑒−𝐾𝑡)      (3.14) 

 

Onde,  

B é a produção acumulada de metano (Nml CH4.g
-1 SV) ao longo do tempo (t);  

B0 é o potencial máximo de geração de metano (Nml CH4.g
-1 SV) durante o tempo de 

realização do ensaio; 
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K (dias-1) é uma constante cinética de decaimento, específica para as condições 

operacionais desses ensaios experimentais; 

t é tempo de duração do ensaio, em dias. 

O parâmetro K é utilizado para avaliar o perfil de degradação cinética do substrato, ou 

seja, em um reator batelada, o qual não possui fluxo de entrada ou saída, a concentração varia 

conforme a Equação 3.15. 

 

𝐵

𝐵0
=  1 − 𝑒−𝐾𝑡      (3.15) 

 

Reorganizando a equação 3.15, a constante cinética de decaimento K pode ser obtida 

diretamente conforme a Equação 3.16. 

 

𝐾 = −
ln(1−

𝐵

𝐵0
)

𝑡
      (3.16) 

  

O perfil da produção acumulada de biogás obtido por meio da equação 3.12 é 

exemplificado na Figura 3.15, onde é possível observar que no início do processo há uma 

grande produção de biogás a qual tende a estabilizar al longo do processo. 

 

Figura 3.15 – Relação produção específica e taxa máxima de geração de gás pelo tempo 

 
  

Fonte: Adaptado de Mata-Alvarez (2003) e Grieder et al. (2012). 

 



71 

 

Os parâmetros cinéticos taxa de máxima de rendimento de metano B0 e constante cinética 

de decaimento K foram calculados, respectivamente, a partir da Equação 3.13 e da Equação 

3.16 através do software EES33 (F-CHART, 2016). 

  

                                                           
33 Software EES – Engineering Equation Solver, by F-Chart Software. Copyright 1992-2015 by S.A. Klein. 

Versão: Academic Professional V9.902-3D (7/06/15). Licença: For use only by Students and Faculty in CECS – 

Fundação Universidade Federal do ABC, Santo André, Brazil. User: heleno.lima@ufabc.edu.br. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Caracterização dos inóculos 

4.1.1 Caracterização dos dejetos de animais 

As amostras de dejetos de animais coletados no município de Elói Mendes/MG no dia 07 

de setembro de 2015 foram armazenadas em um refrigerador a uma temperatura de 4°C até o 

dia 15 de setembro de 2015, quando foram realizadas as análises de caracterização. 

As amostras utilizadas foram caracterizadas quanto ao teor de sólidos totais (ST) e sólidos 

voláteis (SV), expressos em g / g de amostras. Também foram determinadas as relações SV/ST. 

Os resultados da análise da série de sólidos estão apresentados na Tabela 4.1.  

 

Tabela 4.1 – Resultados da série de sólidos dos dejetos coletados no dia 7 de setembro 2015 

Inóculo 

 ST SV 
SV/ST  g de ST/g da amostra de 

inóculo 

g de SV/g da amostra de 

inóculo 

Dejetos Aves 

Poedeiras 

Replicata 1 0,38 0,24 0,62 

Replicata 2 0,40 0,24 0,59 

Replicata 3 0,42 0,26 0,61 

Média 0,40 0,24 0,61 

Desvio Padrão 0,02 0,01 0,02 

Dejetos Vacas 

Leiteiras 

Replicata 1 0,17 0,13 0,75 

Replicata 2 0,16 0,13 0,79 

Replicata 3 0,18 0,13 0,71 

Média 0,17 0,13 0,75 

Desvio Padrão 0,01 0,00 0,04 

 

Os resultados destas análises mostram a diferença entre o teor de umidade dos dejetos de 

aves quando comparado aos bovinos. Durante a análise, após as amostras saírem da mufla, foi 

observado que os dejetos de aves possuem teor de sólidos fixos (materiais não biodegradáveis) 

superior ao bovinos.  A Figura 4.1 destaca os aspectos das amostras após calcinação a 550°C. 
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Figura 4.1 – Aspectos das amostras de inóculos após calcinação na mufla 

 

Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

A segunda coleta de dejetos de animais ocorreu no dia 15 de outubro de 2015, também 

no município de Elói Mendes/MG. As amostras foram mantidas sob refrigeração até o dia 19 

de outubro, quando foram realizadas as análises de sólidos totais e sólidos voláteis. Os 

resultados da caracterização da segunda coleta são apresentados na tabela 4.2.  

 

Tabela 4.2 – Resultados da série de sólidos dos dejetos coletados no dia 15 de outubro 2015 

Inóculo 

 ST SV 
SV/ST  g de ST/g da amostra de 

inóculo 

g de SV/g da amostra de 

inóculo 

Dejetos Aves 

Poedeiras 

Replicata 1 0,26 0,21 0,79 

Replicata 2 0,26 0,21 0,81 

Replicata 3 0,23 0,18 0,77 

Média 0,25 0,20 0,79 

Desvio Padrão 0,02 0,02 0,02 

Dejetos Vacas 

Leiteiras 

Replicata 1 0,12 0,11 0,87 

Replicata 2 0,12 0,10 0,86 

Replicata 3 0,14 0,12 0,88 

Média 0,13 0,11 0,87 

Desvio Padrão 0,01 0,01 0,01 

 

As amostras de dejetos que sobraram após as análises, cerca de 6 kg, não foram 

descartadas. Após serem utilizadas como inóculos nos ensaios preliminares (BiogásFert), 

foram congeladas no freezer a uma temperatura de -20°C. O congelamento não é a forma 

recomendada para preservar as amostras quando o objetivo futuro for a análise de 

caracterização de culturas anaeróbias. A formação e expansão do gelo pode romper a estrutura 
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celular, comprometendo o desenvolvimento e o estudo microbiano, o que não era o caso desta 

pesquisa.  

Após dois meses armazenadas no freezer, as amostras de dejetos de aves e dejetos de 

bovinos foram descongeladas, misturadas, homogeneizadas e acondicionadas em uma bombona 

com volume de 30 litros a uma temperatura de 35°C. O material foi diluído, de modo que o teor 

de sólidos voláteis correspondesse a aproximadamente a 8% (massa/volume). O objetivo foi 

avaliar a possibilidade de cultivo de micro-organismos anaeróbios no LACABIO. As amostras 

de inóculo de dejetos de animais apresentaram uma intensa atividade de produção de biogás 

nos primeiros dias após a partida. A composição do biogás era rica em metano, conforme 

apresentado na Figura 4.2: CH4 – 64,4%; CO2 – 32,6%; O2 – 0,8%; Bal (nitrogênio) – 2,2%; 

H2S – 49 ppm; CO – 1 ppm; e pH 6,4.  

  

Figura 4.2 – Caracterização do biogás obtido da mistura de dejetos de aves e dejetos bovinos 

 

(a) Reator - bombona de 30 litros, com mistura de dejetos, armazenada na estufa operando com a temperatura de 

35°C; (b) Análise da composição do biogás: CH4 – 64,4%; CO2 – 32,6%; O2 – 0,8%; Bal – 2,2%; H2S – 49 ppm; 

CO – 1 ppm; (c) presença de bolhas de biogás; (d) Valor de pH 6,4. Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

De acordo com os pontos apresentados no item 3.3.1 optou-se pela não utilização desse 

material como inóculo nos próximos ensaios de BMP com as amostras de resíduos orgânicos 
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de Santo André. Para aclimatação do inóculo deve haver um controle maior da alimentação e 

da avaliação do biogás produzido, dentro dos procedimentos de aclimatação recomendados por 

Steinmetz et al. (2014) e De Bona et al. (2015). 

 

4.1.2 Caracterização do lodo anaeróbio granular de reator UASB 

A amostra de lodo anaeróbio foi coletada no dia 12 de fevereiro de 2016 na empresa 

Avícola Dacar Ltda, localizada no município de Tietê/SP. O material foi armazenado em 

bombonas e transportado em temperatura ambiente (entre 28°C e 30°C). O percurso até o 

LACABIO em São Bernardo do Campo durou aproximadamente 2h30min. 

A determinação dos teores de sólidos totais (ST) e sólidos voláteis (SV) foi iniciada 

imediatamente após a chegada do lodo ao laboratório. Os resultados, expressos em g / g de 

amostras, estão apresentados na Tabela 4.3.  

 

Tabela 4.3 – Resultados da série de sólidos do lodo anaeróbio granular 

Inóculo 

Lodo Dacar 

Densidade 

da 

amostra in 

natura 

(g/L) 

ST SF SV 

SV/ST 
g de ST/g da 

amostra do 

lodo 

g de SF/g da 

amostra do 

lodo 

g de SV/g da 

amostra do 

lodo 

Análise 

13/02/16 

Replicata 1(rejeitada) 466,4 0,070 0,012 0,058 0,832 

Replicata 2 466,4 0,084 0,014 0,070 0,833 

Replicata 3 466,4 0,085 0,014 0,071 0,830 

Média  0,085 0,014 0,071 0,832 

Desvio Padrão  0,001 0,000 0,001 0,002 

Análise 

18/03/16 

Replicata 1 466,4 0,088 0,017 0,072 0,812 

Replicata 2 466,4 0,089 0,017 0,073 0,813 

Replicata 3 466,4 0,094 0,018 0,076 0,811 

Média  0,091 0,017 0,074 0,812 

Desvio Padrão  0,003 0,001 0,002 0,001 

 

Os resultados obtidos estão dentro das faixas apresentadas nos trabalhos: González-

Suárez et al. (2016), Lebrero et al. (2015), Magdalon et al. (2014), Almeida et al. (2014), Silva 

et al. (2012), os quais também utilizaram como inóculo o lodo granular da Dacar. 

As partidas dos reatores foram realizadas em duas etapas. Para cada etapa, previamente 

foi realizado uma caracterização específica para avaliar o inóculo. A análise do inóculo 

realizada no dia 13/02/2016 forneceu dados para as partidas dos reatores realizadas até dia 

09/03/2016 (reatores: 1, 4, 6, 7 e 3). A análise do inóculo realizado no dia 18/03/2016 forneceu 
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dados para as partidas dos reatores 2, 8, 9 e 10, realizadas no dia 19/03/2016, conforme 

apresentado na Tabela 4.4  

 

Tabela 4.4 – Inóculo Lodo Dacar – Análise de caracterização específicas para partida dos 

reatores 

Caracterização do 

Inóculo Lodo 

Dacar 

Data partida Reator 
Amostras                                     

(nº do setor – data coleta) 

Resultado da 

análise 13/2/2016 

12/02/2016 Reator 1 Inóculo Dacar (12/02/2016) 

18/02/2016 Reator 4 Subsetor 8B (16/10/2015) 

22/02/2016 Reator 6 Subsetor 12D (12/11/2015) 

22/02/2016 Reator 7 Subsetor 5A (27/11/2015) 

09/03/2016 Reator 3 Subsetor 2A (13/10/2015) 

Resultado da 

análise 18/3/2016 

19/03/2016 Reator 2 Feira Livre FL29 (08/01/2016) 

19/03/2016 Reator 8 Subsetor 6A (20/01/2016) 

19/03/2016 Reator 9 CRAISA (21/01/2016) 

19/03/2016  Reator 10 Subsetor E11 (27/11/2015) 

 

 

Considerando os valores dos desvios padrões das análises, a variação dos resultados entre 

a primeira e a segunda análise não parecem ser discrepantes. No resultado do ST da primeira 

análise obteve-se 0,080±0,009 e na segunda análise o resultado foi 0,091±0,003. Mesmo assim 

houve um acréscimo de 13, 7% entre os resultados. Esses resultados, de certa forma, mostram 

que ocorreu perda de água durante o armazenamento. A unidade utilizada nos resultados da 

tabela 4.3 é representada em g de ST/g da amostra do lodo. O resultado em g/l da análise do dia 

18/03/16, considerando a densidade apresentada na tabela 4.3, corresponde aos valores: 45,4 

g/l; 54,5 g/l e 46,9 g/l e são resultados que se encontram dentro da faixa de resultados 

apresentados na tabela 3.4. 

Apesar de ter ocorrido um crescimento do teor de sólidos totais de 13,7% entre a primeira 

e a segunda análise, a relação “sólidos_voláteis/sólidos_totais” manteve-se próxima: 1° SV/ST 

0,832±0,002 e o 2° resultado 0,812±0,001. Sem considerar os desvios padrão é possível 

verificar que houve uma queda de 2,4% entre o primeiro e o segundo resultado. Esses resultados 

mostram que houve degradação de matéria orgânica, reduzindo o teor de SV presente no ST.  

O armazenamento sob refrigeração a 4°C causou perda de água de 13,7% e perda de 

material biodegradável na ordem de 2,4%.  

Sobre o lodo da Dacar, de acordo com Silva et al. (2012), uma das principais 

características é que este material está adaptado para operar com efluentes com alta 

concentração de material proteico (efluentes do abatedouro de aves). A diversidade de micro-
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organismos confere ao lodo um desempenho satisfatório para operar com substratos ricos em 

carboidratos. 

 

4.2 Caracterização dos substratos (resíduos orgânicos) 

 Os substratos orgânicos avaliados nesse trabalho eram compostos por amostras da fração 

orgânica dos resíduos sólidos urbanos (FORSU), obtidas no aterro sanitário de Santo André 

após a análise gravimétrica, oriundos de seis (06) subsetores da coleta de RSU de Santo André 

(amostras dos subsetores: 2A, 5A, 6A, 8B, 11E, 12D). Também foram avaliadas duas amostras 

de resíduos hortifrutigranjeiros: obtido de uma das feiras-livre realizado em Santo André, 

identificada pelo código FL29 e outra amostra corresponde a resíduos oriundos da central de 

abastecimento CRAISA.  

As amostras de FORSU, após serem separadas na análise gravimetria, eram processadas 

no aterro, trituradas e embaladas a vácuo. O processo de trituração transformava as amostras 

em uma pasta homogênea de material orgânico, dificultando a identificação visual, no 

laboratório, da composição dos resíduos.  As amostras eram compostas por resíduos alimentares 

(restos de cozinhas), cascas de frutas e legumes, resíduos de podas e da jardinagem domiciliar 

(gramas, capins, poda de flores a folhagens), esses últimos caracterizam-se por se tratar de 

materiais lignocelulósicos34 (Figura 4.3). A presença de lignina compromete o processo de 

digestão anaeróbia, por se tratar de um elemento inibidor (CREMONEZ et al. 2013).       

 

  

                                                           
34 A biometanização de materiais lignocelulósicos é mais adequada em processos que operam com teor de sólidos 

acima de 20% e pré-tratamento do substrato. No entanto o elevado custo compromete viabilidade de plantas em 

grande escala (CREMONEZ et al. 2013). 
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Figura 4.3 – Amostras de FORSU do subsetor 11E, coletadas no aterro e embaladas a vácuo 

 

Fonte: arquivo pessoal do autor. 
 

A opção por incluir duas amostras (FL29 e CRAISA) deve-se ao fato das feiras livre e da 

CRAISA produzirem um resíduo livre de contaminantes e em elevada quantidade. Esses 

resíduos orgânicos são destinados diretamente do local onde são gerados para o aterro sanitário. 

A Figura 4.4, caracteriza os locais de descarte dos resíduos orgânicos das feiras livre e na 

CRAISA. Esses por serem separados na fonte, são considerados como resíduos orgânicos 

limpos, quando comparados à FORSU, apresentam um percentual mínimo de contaminação por 

impurezas. São materiais mais adequados para processos de biometanização. 

Figura 4.4 – Descarte de resíduos orgânicos vegetais 

 

a) Resíduos orgânicos descartados durante feira livre (FL29) no bairro Parque das Nações em Santo André 

(março de 2016); b) Resíduos descartados no pátio interna da CRAISA (julho de 2013). Fonte: arquivo pessoal 

do autor. 



79 

 

Os resultados da caracterização do teor de sólidos totais (ST) e sólidos voláteis (SV) das 

amostras da FORSU são apresentadas na tabela 4.5. 

Tabela 4.5 – Caracterização do teor de sólidos totais e sólidos voláteis das amostras FORSU 

de Santo André (entre 13/10/15 e 21/01/16) 

Substratos 
(nº do subsetor – data coleta) 

ST SF SV 
SV/ST 

g de ST/g da 

amostra  

g de SF/g da 

amostra  

g de SV/g da 

amostra  

2A – 13/10/15 

Replicata 1 0,440 0,147 0,294 0,67 

Replicata 2 0,549 0,096 0,453 0,83 

Replicata 3 0,500 0,082 0,418 0,84 

Média 0,496 0,108 0,388 0,78 

Desvio Padrão 0,054 0,034 0,084 0,09 

8B – 16/10/15 

Replicata 1 0,435 0,102 0,333 0,76 

Replicata 2 0,414 0,106 0,308 0,74 

Replicata 3 0,417 0,080 0,337 0,81 

Média 0,422 0,096 0,326 0,77 

Desvio Padrão 0,011 0,014 0,016 0,03 

11E – 27/11/15 

Replicata 1 0,266 0,042 0,224 0,84 

Replicata 2 0,252 0,044 0,208 0,82 

Replicata 3 0,254 0,064 0,190 0,75 

Média 0,257 0,050 0,207 0,80 

Desvio Padrão 0,007 0,012 0,017 0,05 

12D – 12/11/15 

Replicata 1 0,343 0,117 0,226 0,66 

Replicata 2 - - - - 

Replicata 3 0,319 0,095 0,224 0,70 

Média 0,331 0,106 0,225 0,68 

Desvio Padrão 0,016 0,016 0,001 0,03 

5A – 27/11/15 

Replicata 1 0,247 0,047 0,200 0,81 

Replicata 2 0,241 0,042 0,199 0,83 

Replicata 3 0,226 0,034 0,192 0,85 

Média 0,238 0,041 0,197 0,83 

Desvio Padrão 0,011 0,006 0,004 0,02 

6A – 20/01/16 

Replicata 1 0,321 0,119 0,202 0,63 

Replicata 2 0,358 0,161 0,197 0,55 

Replicata 3 0,289 0,094 0,195 0,67 

Média 0,323 0,125 0,198 0,62 

Desvio Padrão 0,034 0,034 0,003 0,06 

FL29 – 08/01/16 

Replicata 1 0,157 0,033 0,123 0,79 

Replicata 2 0,130 0,027 0,103 0,79 

Replicata 3 0,205 0,062 0,144 0,70 

Média 0,164 0,041 0,123 0,76 

Desvio Padrão 0,038 0,018 0,021 0,05 

CRA – 21/01/16 

Replicata 1 0,164 0,023 0,141 0,86 

Replicata 2 0,136 0,019 0,117 0,86 

Replicata 3 0,178 0,022 0,156 0,88 

Média 0,159 0,021 0,138 0,87 

Desvio Padrão 0,021 0,002 0,020 0,01 
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Conforme os dados da caracterização dos substratos, apresentados na tabela 4.4, é 

possível verificar que os resíduos da FORSU obtidos nos seis subsetores (2A, 8B, 11E, 12D, 

5A e 6A) tem características diferenciadas das duas amostras de resíduos obtidas nas feiras 

livres e na central de abastecimento CRAISA (FL29 e CRA). 

Os resultados do conjunto de amostras de FORSU dos seis subsetores apresentaram um 

teor de sólidos totais médio de 0,345 ± 0,099 g de ST/g da amostra, sendo que o valor máximo 

de ST identificado foi de 0,496 g de ST/g da amostra e o valor de ST mínimo de correspondeu 

a 0,238 g de ST/g da amostra. O teor de sólidos voláteis médio foi de 0,257 ± 0,081 g de SV/g 

da amostra, sendo que o valor máximo de SV identificado foi de 0,388 de SV/g da amostra e o 

valor de SV mínimo de correspondeu a 0,197 g de ST/g da amostra. 

Os resultados obtidos da caracterização da amostra de resíduo da feira livre e da CRAISA 

apresentavam teor de sólido totais médio de 0,162 ± 0,004 g de ST/g da amostra, sendo que o 

valor máximo de ST identificado foi de 0,0,164 g de ST/g da amostra e o valor de ST mínimo 

de correspondeu a 0,159 g de ST/g da amostra. O teor de sólidos voláteis médio entre a amostra 

da feira livre e do CRAISA foi de 0,131 ± 0,011 g de SV/g da amostra, sendo que o valor 

máximo de SV identificado foi de 0,138 de SV/g da amostra e o valor de SV mínimo de 

correspondeu a 0,123 g de ST/g da amostra. 

A partir dos resultados de caracterização das amostras de substratos da FORSU dos seis 

subsetores comparados com os resultados das amostras da feira livre e da CRAISA é possível 

identificar que os primeiros têm um teor de sólidos mais elevado quando comparados ao 

segundo grupo de amostras. Isso deve-se ao fato dos resíduos de feira livre e da CRAISA 

possuírem mais vegetais (resíduos com teores umidade significativos) do que a FORSU que é 

composta predominantemente por resíduos alimentares processados e por resíduos descartados 

durante o preparo dos alimentos, mais secos como cascas de frutas, legumes, entre outros 

resíduos descartados no processo. 

 

4.3 Ensaios de biometanização – teste BMP (VDI 4630) 

Os ensaios de biometanização iniciaram após a obtenção dos resultados da caracterização 

do inóculo do lodo granular anaeróbio. Neste trabalho foi adotada a temperatura de processo de 

35±1°C. Os ensaios ocorreram durante 39 dias, período superior aos 21 dias recomendados nas 

normas técnicas VDI 4630 e DIN 38.414(8). 

As etapas dos ensaios de biometanização consistiram em determinar a quantidade de 

massa (in natura) de inóculo e dos substratos, que foram misturadas, assim como a quantidade 

de água destilada utilizada para diluição. 
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Durante o período do ensaio foram mensurados diariamente os volumes de biogás 

produzidos e também a sua composição. Após o encerramento dos ensaios experimentais, 

novamente foram caracterizados os teores de sólidos das amostras inóculo+substratos para 

verificar o percentual de redução da massa de sólidos voláteis contida em cada reator.  Os 

resultados obtidos são apresentados nos itens a seguir. 

 

4.3.1 Relação Inóculo/substrato 

A relação inóculo / substrato foi definida conforme as condições estabelecidas na norma 

VDI 4630, a partir dos resultados das análises dos sólidos totais (ST) e sólidos voláteis (SV) do 

inóculo e dos substratos utilizados (Tabela 4.6). 

 

 

Tabela 4.6 – Caracterização do teor de sólidos totais (ST) e sólidos voláteis (SV) do inóculo e 

dos substratos (amostras FORSU) 

 

 

As partidas dos reatores foram realizadas em duas etapas. Para cada etapa, previamente 

foi realizado uma caracterização específica para avaliar o inóculo. A análise do inóculo 

realizada no dia 13/02/2016 forneceu dados para as partidas dos reatores realizadas até dia 

09/03/2016 (reatores: 1, 4, 6, 7 e 3). A análise do inóculo realizado no dia 18/03/2016 forneceu 

Amostra 
Data 

coleta 
ST 

(g/g amostra) 
SF 

(g/g amostra) 
SV 

(g/g amostra) 
SV/ST 

Inóculo_Dacar 
(análise13/02/2016) 

12/02/16 
0,080 ± 

0,009 

0,013 ± 

0,001 

0,066 ± 

0,007 
0,825 

Inóculo_Dacar 
(análise 18/03/2016) 

12/02/16 
0,091 ± 

0,003 

0,017 ± 

0,001 

0,074 ± 

0,002 
0,813 

Subsetor 2A 13/10/15 
0,496 ± 

0,054 

0,108 ± 

0,034 

0,388 ± 

0,084 
0,782 

Subsetor 8B 16/10/15 
0,422 ± 

0,011 

0,096 ± 

0,014 

0,326 ± 

0,016 
0,773 

Subsetor 11E 03/11/15 
0,257 ± 

0,007 

0,050 ± 

0,012 

0,207 ± 

0,017 
0,805 

Subsetor 12D 12/11/15 
0,331 ± 

0,016 

0,106 ± 

0,016 

0,225 ± 

0,001 
0,680 

Subsetor 5A 27/11/15 
0,238 ± 

0,011 

0,041 ± 

0,006 

0,197 ± 

0,004 
0,828 

Subsetor 6A 20/01/16 
0,323 ± 

0,034 

0,125 ± 

0,034 

0,198 ± 

0,003 
0,613 

Feira Livre FL29 08/01/16 
0,164 ± 

0,038 

0,041 ± 

0,018 

0,123 ± 

0,021 
0,750 

CRAISA 21/01/16 
0,159 ± 

0,021 

0,021 ± 

0,002 

0,138 ± 

0,020 
0,868 
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dados para as partidas dos reatores 2, 8, 9 e 10, realizadas no dia 19/03/2016, conforme 

apresentado na Tabela 4.4.  

A partir dos resultados de sólidos totais (ST) e sólidos voláteis (SV) foi determinada a 

relação inóculo. Para cada ensaio foram preparados um quilograma da solução 

inóculo+substrato de acordo com as proporções apresentadas na tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7 – Massas e volumes utilizados para preparação das soluções utilizadas no teste de 

BMP 

Solução (I + S) Inóculo (g) 
Substrato 

(g) 
Água (g) 

Total 

preparado 

(g) 

Teor de ST 

no reator 

(g/ml) 

Teor de SV 

no reator 

(g/ml) 

I + Amostra 2A 271,7 25,8 702,5 1000,0 0,037 0,030 

I + Amostra 8B 301,2 30,7 668,1 1000,0 0,037 0,030 

I + Amostra 11E 271,7 48,3 680,0 1000,0 0,037 0,030 

I + Amostra 12D 301,2 44,5 654,3 1000,0 0,039 0,030 

I + Amostra 5A 301,2 50,8 648,0 1000,0 0,036 0,030 

I + Amostra 6A 271,7 50,5 677,8 1000,0 0,041 0,030 

I + Amostra FL29 271,7 81,2 647,1 1000,0 0,038 0,030 

I + Amostra CRAISA 271,7 72,5 655,8 1000,0 0,036 0,030 

 

O teor de sólidos voláteis no reator ficou padronizado em 0,030 g SV.ml-1 e o teor de 

sólidos totais variou conforme a soma dos respectivos teores de ST do inóculo e dos substratos.   

 

 

4.3.2 Produção de biogás 

A mensuração da produção volumétrica de biogás foi feita diariamente para todos os 9 

ensaios realizados em triplicata (27 tubos eudiômetros). No presente item são apresentados os 

volumes de produção acumulada de biogás até o 39° dia de ensaio.  

O ensaio realizado apenas com inóculo, nos reatores I_A, I_B e I_C, produziram 

respectivamente 1047 Nml, 313 Nml e 385 Nml. Os resultados diários do volume de biogás 

produzido no o reator I_A foram utilizados como referência no cálculo que isola apenas a 

produção de biogás advinda das amostras de substratos, descontando os valores de biogás 

produzidos pelo inóculo. 

Os resultados do reator I_A foram utilizados como referência por terem apresentado o 

melhor desempenho na triplicata. Os dados dos reatores I_B e I_C não foram considerados, por 

suspeita de perdas de biogás por fugas e vazamentos. 

Na tabela 4.8 são apresentados os volumes de biogás, normalizados conforme as 

condições normais de temperatura e pressão (CNTP). Também destacam-se que os respectivos 
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valores do volume de biogás apresentados na segunda coluna da tabela são os valores 

mensurados que advém da mistura inóculo + substrato. Os valores apresentados na terceira 

coluna corresponde aos valores de biogás resultante da biometanização dos substratos, obtidos 

a partir do cálculo que desconta os valores de biogás advindo do inóculo. Não quarta coluna é 

o valor obtido dos resultados da subtração dos dados de segunda colune (Inóculo + Substrato) 

pela terceira coluna (Substrato), para identificar a proporção de biogás que correspondia as atividades 

do inóculo.  

 

Tabela 4.8 – Volume de biogás (Nml) obtido ao final dos ensaios BMP 

 Produção Biogás (Nml) 

Reatores 

Inóculo + 

Substrato 

Substrato 
Cálculo Produção 

Biogás do substrato 

descontando o biogás do 

Inóculo 

Inóculo 
[Inóculo + Substrato] 

– [Substrato] 

 

Inóculo 
Média das 

triplicatas 

Inóculo 

Média por 

tipo de 

ensaio 

2A_A 508 149 359 

363 

394 

2A_B 403 79 324 

2A_C 649 243 406 

8B_A 527 141 386 

352 8B_B 483 112 371 

8B_C 266* -33 299 

11E_A 135* -60 195 

272 11E_B 37* -99 136 

11E_C 619 134 485 

12D_A 746 287 459 

447 12D_B 693 252 441 

12D_C 694 253 442 

5A_A 432* 78 354 

409 5A_B 694 252 441 

5A_C 666 233 432 

6A_A 1050 306 744 

519 6A_B 280* -2 282 

6A_C 697* 165 532 

FL29_A 497 85 412 

410 

439 

FL29_B 579 118 461 

FL29_C 408 49 358 

CRAISA_A 164* -48 212 

467 CRAISA_B 753 188 566 

CRAISA_C 851 226 624 
* Resultados incoerentes com o máximo valor obtido na triplicata. 
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É importante ressaltar que apesar de ter havido, em alguns ensaios, uma diferença 

exorbitante nos resultados das triplicatas, ainda é precipitado estabelecer algumas conclusões a 

respeito do desempenho do processo de digestão anaeróbia. Os valores destacados com “*” são 

incoerentes com o valor máximo obtido na triplicata do ensaio e esse resultado refletiu no 

cálculo do desempenho do biogás obtido dos substratos (resultados negativos em alguns casos 

com suspeita de perdas de biogás por fugas ou possibilidade de algum agente inibidor do 

processo anaeróbio). 

Para avaliar o processo de digestão anaeróbia é necessário comparar alguns parâmetros 

de caracterização, antes da partida e após o encerramento dos ensaios para avaliar a redução de 

carga orgânica.  

 

4.3.3 Análise da Composição do biogás 

As análises da composição do biogás foram realizadas com o analisador de biogás modelo 

GEM5000, configurado para um tempo de sucção do biogás de 20 segundos, tempo adequado 

para sucção do biogás contido nos tubos eudiômetros. Deste modo, as análises eram realizadas 

quando o volume de biogás produzido atingia o volume aproximado de 400ml, ou seja, 80% da 

capacidade dos tubos eudiômetros (500 ml). 

A média baixa da produção de biogás de alguns reatores possibilitou a realização de 

apenas uma análise. Alguns reatores tiveram uma produtividade que permitiu realizar três 

análises da composição. No entanto, houve reatores com volume de biogás insuficiente para a 

avaliação da produção de biogás com o GEM5000. 

A tabela completa com o resultado de todas as análises realizadas encontra-se disponível 

no apêndice dessa tese. O resumo dos resultados das últimas análises realizadas em cada reator 

é apresentado na Tabela 4.9. 

 

Tabela 4.9 – Composição do biogás dos reatores 

Reator 
Tempo de 

teste (dias) 

CH4 

(%) 
CO2 

(%) 
O2 

(%) 
Bal. 

(%) 
CO 

(ppm) 
H2S 

(ppm) 

CH4 

Ccorr.
sc 

(%) 

I_A 39 68,2 30,4 0,2 1,2 2 1822 69,17 

I_B 39 70,1 27,6 0,7 1,6 2 995 71,75 

I_C 39 69,5 26,8 0,5 3,2 1 609 72,17 

2A_A 39 62,2 25,4 0,9 11,5 2 221 71,00 

2A_B 39 65,4 26,1 0,7 7,8 2 201 71,48 

2A_C 39 64,4 26,1 1,1 8,4 1 326 71,16 
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Continuação.        

Reator Tempo de teste (dias) 
CH4 

(%) 
CO2 

(%) 
O2 

(%) 
Bal. 

(%) 
CO 

(ppm) 
H2S 

(ppm) 

CH4 

Ccorr.
sc 

(%) 

8B_A 39 55 25 1 19 2 612 68,75 

8B_B 39 60 27,3 0,6 12,1 1 366 68,73 

8B_C 39 45 16,4 2,5 36,1 4 94 73,29 

11E_A - - - - - - - - 

11E_B - - - - - - - - 

11E_C 5 30,9 18,8 1,4 48,9 3 70 62,17 

12D_A 38 59 28,5 0,6 11,9 3 515 67,43 

12D_B 38 21,1 10,9 13,3 54,7 1 240 65,94 

12D_C 38 59,9 29,1 0,6 10,4 2 484 67,30 

5A_A 38 62,6 25,5 0,9 11 2 49 71,06 

5A_B 38 62,6 28,2 0,6 8,6 3 52 68,94 

5A_C 38 62,7 29,3 0,5 7,5 2 45 68,15 

6A_A 25 67,6 25,4 1,1 5,9 1 87 72,69 

6A_B - - - - - - - - 

6A_C 25 49,9 26,4 0,5 23,2 1 248 65,40 

FL29_A 39 53,8 36,3 1,3 8,6 2 464 59,71 

FL29_B 25 49,4 37,2 0,6 12,8 3 537 57,04 

FL29_C 39 55,6 38,2 0,7 5,5 2 586 59,28 

CRAISA_A - - - - - - - - 

CRAISA_B 25 56,4 36,2 0,5 6,9 2 549 60,91 

CRAISA_C 25 57,4 37,9 0,7 4 4 516 60,23 

 Valor Máximo 70,1 38,2 13,3 54,7 4 1822  

 Valor Mínimo 21,1 10,9 0,2 1,2 1 45  

 Média 56,9 27,8 1,4 13,9 2 421  

 Desvio Padrão 11,8 6,7 2,6 14,1 1 391  

Legenda: (1) Bal.; Balanço percentual de nitrogênio e outros gases. (2) Ccorr.
sc – Concentração de biogás 

no gás seco corrigida, em % de volume, conforme VDI 4630, pág. 56. 

 

 

4.3.4 Avaliação da redução da carga orgânica dos testes BMP 

Para avaliar a redução da carga orgânica e o desempenho do processo de digestão 

anaeróbia foram comparados os resultados das análises de sólidos totais e sólidos voláteis antes 

e após os ensaios de BMP.  

Na análise de ST e SV feita antes da partida dos reatores, foram caracterizados 

separadamente as amostras de inóculo e as amostras de substrato. A partir dos resultados 

individuais foi realizado cálculo para determinar a proporção de cada amostra no reator do 

ensaio experimental. Deste modo identificou-se a carga de sólidos voláteis do conjunto inóculo 
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+ substrato antes da partida. Ao final do ensaio foi realizada a análise de ST e SV do material 

biodigerido (digestato) após os 39 dias do ensaio.  

Assim como, também foi avaliada a variação do valor de pH tanto da solução (inóculo + 

substrato) quanto do líquido selante utilizado para preencher os tubos eudiômetros. Esses são 

alguns parâmetros que podem demonstrar desempenho e eficiência do processo na redução de 

carga orgânica. 

A variação entre as concentrações inicial e final dos teores de sólidos totais e voláteis, 

mostram que houve um desempenho satisfatório de redução da carga orgânica. As quantidades 

de massa de sólidos voláteis do conjunto inóculo + substrato utilizada nos ensaios obtiveram 

uma redução média acima de 50% após 39 dias de ensaio. 

Os dados de redução do teor de sólidos totais (g / g amostra), sólidos voláteis (g / g 

amostra) e a massa de sólidos voláteis (g) são apresentados na tabela 4.10. 

 

Tabela 4.10 – Redução das cargas orgânicas nos testes BMP 

 

Legenda: ST0 = Concentração Inicial de ST; STf = Concentração Final de ST; S0 = Concentração Inicial de sólidos 

voláteis; S = Concentração Final de sólidos voláteis; Redução (%) = Grau de decomposição, redução da 

concentração de sólidos voláteis devido à degradação anaeróbia (material disponível para processo de 

biometanização). 
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Quanto aos valores de pH (potencial hidrogeniônico) mensurados nos substratos do 

ensaio anaeróbio e também os valores de pH dos líquidos selantes, não ocorreram variações 

significativas. 

Nas soluções dos líquidos selantes, presentes no interior dos tubos eudiômetros, o valor 

do parâmetro pH mostra que não ocorreu redução do pH inicial, esses resultados corroboram 

com hipótese da não absorção de CO2 no líquido selante.  

Nas amostras (inóculo + substrato) nos reatores anaeróbios, todos os ensaios mantiveram-

se com pH neutro, sendo este um indicador da estabilidade do processo. Comparando todos os 

resultados, os valores de pH mensurados antes da partida estavam na faixa de pH 6,9 à pH 7,6 

e ao final do ensaio os valores estabilizaram na faixa de pH 7,1 à pH 7,6, conforme destacados 

na tabela 4.11. 

 

Tabela 4.11 – Variação dos valores de pH, antes da partida e após encerramento dos testes de 

BMP 

Reatores 
pH Líquido selante pH digestato 

Antes Após Antes Após 

I_A 0,3 0,4 7,6 7,6 

I_B 0,3 0,5 7,6 7,6 

I_C 0,3 0,5 7,6 7,6 

2A_A 0,4 0,8 7,2 7,4 

2A_B 0,4 0,8 7,2 7,5 

2A_C 0,4 0,8 7,2 7,5 

8B_A 0,3 0,6 7,5 7,3 

8B_B 0,3 0,5 7,5 7,2 

8B_C 0,3 0,6 7,5 7,2 

11E_A 0,4 0,7 7,0 7,2 

11E_B 0,4 0,6 7,0 7,1 

11E_C 0,4 0,7 7,0 7,2 

12D_A 0,3 0,7 7,4 7,2 

12D_B 0,3 0,6 7,4 7,1 

12D_C 0,3 0,6 7,4 7,2 

5A_A 0,4 0,6 6,9 7,2 

5A_B 0,4 0,6 6,9 7,2 

5A_C 0,4 0,7 6,9 7,6 

6A_A 0,4 0,7 7,4 7,3 

6A_B 0,4 - - - 

6A_C 0,4 0,7 7,4 7,3 

FL29_A 0,4 0,8 6,8 7,1 

FL29_B 0,4 0,7 6,8 7,2 

FL29_C 0,4 0,8 6,8 7,2 

CRAISA_A 0,4 0,7 7,2 7,2 

CRAISA_B 0,4 0,6 7,2 7,2 

CRAISA_C 0,4 0,6 7,2 7,2 
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4.3.5 Avaliação de desempenho dos testes BMP 

A avaliação do desempenho dos testes BMP é destacada individualmente para cada um 

dos nove ensaios realizados: somente inóculo; seis amostras de FORSU dos subsetores de Santo 

André; duas amostras de resíduos vegetais (feira livre e CRAISA).  

 Teste Branco – A evolução da produção de biogás do inóculo (teste branco) ao longo 

dos 39 dias de ensaios de biometanização teve uma diferença significativa entre os três reatores 

da triplicata. Nos primeiros dias após a partida dos reatores, o reator I_A da triplicata teve um 

desempenho superior aos reatores I_B e I_C. Na Figura 4.5 é possível observar o ganho 

incremental diário, assim como as perdas que ocorreram. 

Na Figura 4.5 foi adicionado ao gráfico de barras o resultado das análises da composição 

do biogás. As análises foram realizadas nos 27 e 39, no entanto a sobre posição dos dados no 

gráfico deixou os resultados respectivamente sobre os dias 25 e 38. No eixo da direta está a 

escala percentual para comparação de valores. Esse é o resultado da composição do biogás do 

reator I_A. 

Na análise realizada dia 27 o percentual de metano no biogás do reator I_A correspondia 

a 67,9%. Na análise realizada aos 39 dias de ensaio BMP a composição do biogás do reator I_A 

correspondia a 68,2% de metano.  

 

Figura 4.5 – Produção diária de biogás do Inóculo, durante teste BMP e análise da 

composição do biogás do reator de melhor desempenho 

 



89 

 

Quanto a produção diária de biogás, é possível comparar o perfil de produção de biogás 

dos três reatores, identificando que houve picos negativos na produção. 

 No reator I_A, não foram observados outros valores negativos de perdas de biogás. Nos 

reatores I_B e I_C houve ao longo de todo o ensaio pequenas perdas de biogás. A principal 

hipótese que corresponde a esses valores negativos são perdas por fugas, uma vez que o 

desempenho do I_B e I_C foram abaixo do I_A. 

Ao comparar a redução de sólidos voláteis, o reator I_A reduziu 43,5% da massa de 

sólidos voláteis (tabela 4.9). No reator I_B a redução de SV foi na ordem de 27,7% e no I_C a 

redução foi de 38,2%. Esses resultados mostram que o desempenho do processo também foi 

afetado e a baixa produtividade de biogás não necessariamente foi apenas por fugas.  

Para construção do gráfico da produção acumulada, não foram contabilizadas as perdas, 

apenas foi somado os valores de produção de biogás (valores positivos). Ao avaliar o perfil da 

curva de produção acumulada de biogás (Figura 4.6), é possível observar que os reatores I_B e 

I_C tiveram uma produção de biogás estagnada ao longo do tempo.   

 

Figura 4.6 – Produção acumulada de biogás de uma amostra de inóculo (triplicata do teste 

branco) 

 

 

Nessa triplicata podemos observar que o resultado da composição do biogás (Tabela 4.8), 

apresenta valores da parcela metano nos três reatores de aproximadamente 70%. Na Figura 4.5 

é possível observar que não houve perdas no reator I_A, enquanto os reatores I_B e I_C tiveram 

perdas de gás, embora não tenham sofrido ingresso de ar atmosférico, uma vez que os valores 

de oxigênio e balanço na tabela 4.8 foram baixos. 
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Os resultados finais da produção acumulada dos reatores I_B e I_C foram 

desconsideradas, sendo adotado como referência neste ensaio apenas os resultados obtidos no 

ensaio do reator I_A, cujo o volume de biogás obtido no 39º dia de ensaio foi de 1047 Nml. 

Esse volume foi obtido a partir de biometanização de 7,186 g de SV reduzidas durante o ensaio, 

que no início do ensaio possuía uma massa de sólidos voláteis (S0) de 16,5gSV presentes em 

250g de amostra de inóculo que estavam no reator. Após o enceramento do ensaio BMP, o valor 

de sólidos voláteis no reator I_A correspondia 9,3gSV. A redução de 7,186 gSV representa uma 

redução de 43,5% da massa de SV inicial, conforme apresentados na Tabela 4.9. 

Os resultados finais da avaliação do ensaio BMP do teste branco, somente inóculo, são: 

 Volume de biogás produzido (39 dias) = 1.047 Nl (Normal litro) 

 Redução de SV (39 dias) = 7,186 gSV (43,5%) 

 Taxa de produção de biogás Bbiogás = 0,146 Nl.g-1SV 

 Taxa máxima de produção de biogás B0_biogás = 0,335 Nl.g-1SV 

 %CH4 = 68,2 

 Volume de CH4 produzido (39 dias) = 0,714Nl 

 Taxa de produção de metano BCH4 = 0,099 Nl.g-1SV 

 Taxa máxima de produção de metano B0_CH4 = 0,228 Nl.g-1SV 

 

Os dados da produção acumulada de biogás dos ensaios com solução (inóculo + 

substratos) são apresentados para cada ensaio BMP realizado. 

 

  



91 

 

 Ensaio I + amostra 2A – O perfil de produção diária de biogás do ensaio em triplicata 

com inóculo + amostra de resíduo orgânica obtida do setor 2A é apresentado na Figura 4.7. Na 

Figura destacam-se os valores negativos da produção de biogás, decorrentes de fugas (perdas 

de biogás) através da união entre o reator e tubo eudiômetro. Na tabela 4.9 é possível observar 

que a redução da massa de sólidos voláteis foi entre 59,7% e 46,8% e a produção de biogás dos 

três reatores foi 508 Nml, 406 Nml e 649 Nml. Um comportamento curioso ocorreu no reator 

2A_C: foi o reator que teve menor taxa de redução da massa de sólidos voláteis (46,8%) e teve 

o maior volume de biogás produzido (649 Nml) quando comparado aos reatores 2A_A e 2A_C, 

embora tenha sido o que registrou maiores perdas de gás dentre os três, como pode ser 

observado na figura 4.7. 

 

Figura 4.7 – Produção diária de biogás do I + amostra 2A, durante teste BMP e análise da 

composição do biogás do reator de melhor desempenho 

 

 

O perfil de produção deste ensaio é mais modesto do que o resultado do reator I_A que 

operou com 100% de inóculo. A massa de solução (I + S) utilizada no ensaio 2A é menor. Foi 

utilizado, em cada reator, 150g da mistura (inóculo, substrato e água de diluição). Optou-se por 

dar partida com um volume menor para não ocupar o headspace, evitando problemas de 

obstrução do tubo interno do eudiômetro. 

Como é possível observar na Figura 4.8, os três reatores da triplicata tiveram um 

comportamento de produção de biogás semelhante até o 14º dia. Após 21° dia de teste, quando 
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o reator 2A_C teve um pico de produção, seguido de uma perda, que se repetiram entre 29° e 

32° dia, indicando o que deveria ter sido um comportamento da curva acumulada de geração 

com perfil de escada (Figuras 4.8 e 4.9).  

 

Figura 4.8 – Produção acumulada de biogás da amostra inóculo + amostra setor 2A (em 

triplicata) 

 

 

 

Os três reatores apresentaram uma composição média de metano de 64%. O reator 

I+2A_A apresentou um valor do Bal. de 11,5(%).  É um resultado superior aos resultados dos 

reatores I+2A_B e I+2A_C, que poderia acusar possibilidade de mistura do ar atmosférico. 

Na Figura 4.9 é apresentada a curva de produção de biogás específica de biogás por grama de 

sólidos voláteis do substrato adicionada no reator descontando proporcionalmente a parcela de 

biogás do inóculo. Observa-se que o perfil dos cursos é diferente da curva de produção 

acumulada. É possível identificar um período com baixa produtividade de biogás entre os dias 

2 e 18. No dia 20, o reator 2A_C começa a ter um ganho de produtividade. Esse comportamento 

corresponde a um período de adaptação do inóculo à composição da amostra.  
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Figura 4.9 – Produção específica de biogás da amostra 2A 

 

 

Na Figura 4.9 podemos observar que a taxa máxima de produção de biogás ocorre no 

primeiro dia, e que devido as perdas de gás ocorridas já no segundo dia, como mostrado na 

Figura 4.7, há um ponto de descontinuidade da curva de produção específica de biogás que não 

é comum em sistemas biológicos e na literatura em geral. Esse comportamento será observado 

em vários outros reatores onde houve perdas de gás, logo no início do processo. 

 

 Ensaio I + amostra 8B – Através da Figura 4.10, é possível identificar que ocorreram 

valores negativos na produção diária de biogás (perdas), entretanto, elas ocorreram apenas a 

partir do sexto dia, exceto no reator C, onde se observa nitidamente perdas no terceiro dia 

(mensuráveis). O reator que mais produziu biogás foi o reator 8B_A com um volume de 529 

Nml, composição de 55% e redução de massa de sólidos voláteis de 55,6%. Todos os reatores 

do ensaio 8B mantiveram o pH neutro. Na Figura 4.10 é possível observar o ensaio em triplicata 

com inóculo + amostra de resíduo orgânica obtida do setor 8B.  
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Figura 4.10 – Produção diária de biogás do I + amostra 8B, durante teste BMP e análise da 

composição do biogás do reator de melhor desempenho 

 

No ensaio com amostra 8B, a curva de produção acumulada de biogás manteve-se 

estabilizada no reator 8B_C, sem incremento significativo entre o dia 4 ao 38. A produção nos 

reatores 8B_B e 8B_C também foi baixa, embora o reator 8B_B tenha perdido bastante gás. A 

produção acumulada do ensaio com amostra 8B é representada na figura 4.11. 

 

Figura 4.11 – Produção acumulada de biogás da amostra de inóculo + amostra setor 8B (em 

triplicata) 
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Ao observarmos a produção específica de biogás da amostra 8B (Figura 4.12) 

constatamos três perfis de comportamento característicos. O Reator 8B_A apresentou um 

comportamento, denominado na literatura, como Diauxia e ocorre quando o inóculo consome 

substrato com composição heterogênea. A Diauxia ocorre quando os micro-organismos tem 

preferência por um elemento específica da composição do substrato, consumindo-o totalmente 

antes de começar a consumir outros elementos da composição do substrato. A curva típica em 

degraus corresponde ao tempo necessário para adaptação do inóculo ao substrato (entre o 16° 

e o 22° dia), consumindo primeiro os substratos com maior taxa de biodegradabilidade e 

deixando para depois os compostos menos biodegradáveis. 

Figura 4.12 – Produção específica de biogás da amostra 8B

 

 

A curva do reator 8B_B é uma típica curva de produção de biogás com inibição. Agora, 

a curva do reator 8B_C teve um comportamento de inibição total do processo. Curvas negativas 

ocorrem porque da produção total de biogás foi descontado a parcela referente do biogás 

advindo do inóculo, não havendo por tanto valor correspondente a produção de biogás da 

amostra.  

Ao observarmos os resultados da composição do biogás do reator 8B_C, nota-se um teor 

de oxigênio de 2,5% e um resultado de balanço de 36,1%. Destaca-se que o reator 8B_C teve 

uma taxa de produção de metano de 45%, para uma redução de SV do reator da ordem de 

57,4%. Neste ensaio, as evidências podem conduzir a uma hipótese de entrada de ar no tubo 

eudiômetro e perda de metano, assim como a influência direta de um substrato com composição 

heterogênea, com presença de contaminantes que inibiram a ação dos micro-organismos.  

0

50

100

150

200

250

300

350

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

B
io

gá
s 

(N
m

l.g
-1

SV
d

-1
)

Dias

Produção específica de biogas _ Vs (Nml. g SV-1) por dia

8B_A 8B_B 8B_C



96 

 

 Ensaio I + amostra 11E – No ensaio que avaliou a amostra 11E, só ocorreu produção 

de biogás suficiente para realização de uma análise da composição, reator 11E_C. O resultado 

obtido mostrou um baixo rendimento de metano (30,9%) e um valor alto do balança de 

nitrogênio (48,9%). A taxa de oxigênio foi de 1,4%. Na Figura 4.13 é apresentada a produção 

acumulada o ensaio em triplicata (inóculo + amostra de resíduo orgânica obtida do setor 11E).  

 

Figura 4.13 – Produção diária de biogás do I + amostra 11E, durante teste BMP e análise da 

composição do biogás do reator de melhor desempenho 

 

 

A produção diária de biogás (contabilizada) dos reatores 11E_A e 11E_B foi praticamente 

nula. Nesses dois reatores poderia ter havido a inibição do processo, no entanto a redução de 

matéria orgânica identificado pela redução de sólidos voláteis foi: 11E_A = 83,3%; 11E_B = 

76,7% e 11E_C = 73,3%, o que descarta essa possibilidade. Outra hipótese mais plausível seria 

a fuga contínua do gás gerado mantendo o sistema no mesmo nível de pressão, ou seja, não 

acusando geração ou perda de biogás. A eficiência da redução de carga orgânica, os valores de 

pH neutro e a presença de 48,9% de balanço de nitrogênio corroboram com a possibilidade de 

contato com atmosfera, seja através de perdas de biogás por fugas ou entrada de ar.  Na figura 

4.14 é possível analisar o desempenho diferenciado do reator 11E_C quando comparado com 

os demais. 
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Figura 4.14 – Produção acumulada de biogás da amostra de inóculo + amostra setor 11E (em 

triplicata) 

 

 

Após serem subtraídos a proporção de biogás advinda do inóculo, observa-se na Figura 

4.15, que as curvas dos reatores 11E_A e 11E_B presentam um perfil de inibição, com a 

ressalva já apresentada da hipótese de fuga. A curva 11E_C estabilizou a produção de biogás 

após terceiro dia do ensaio. 

 

Figura 4.15 – Produção específica de biogás da amostra 11E 
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 Ensaio I + amostra 12D – De todos os ensaios, essa triplicata apresentou resultados 

entre os mais estáveis. A produção acumulada de biogás tem uma média de 708 Nml e média 

da redução da massa de sólidos voláteis foi de 52,8%. Os reatores 12D_A e 12D_C 

apresentaram um percentual de metano de 59%, sendo diferente apenas o resultado da 

composição do biogás do reator 12D_B que apresentou 21,1% CH4; 13,3% O2; e um balanço 

de 54,7%. Ou seja, apesar de haver evidências que o desempenho de redução de SV do ensaio 

foi adequado, o resultado da composição de biogás apresenta um alto índice de oxigênio, 

comprovando que ocorreu perdas no reator 12D_B. Essas perdas podem ser observadas na 

Figura 4.16, nos dias 5,6 e 7.  

 

Figura 4.16 – Produção diária de biogás do I + amostra 12D, durante teste BMP e análise da 

composição do biogás do reator de melhor desempenho 

 

 

Para validar esse comportamento seria necessária uma maior amostragem de resultados, 

o que só será possível obter quando iniciar o uso da cromatografia gasosa para avaliar a 

composição do biogás. Na figura 4.17 é apresentado a curva de produção acumulada de biogás 

ao longo dos 39 dias do ensaio. 
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Figura 4.17 – Produção acumulada de biogás dos ensaios, em triplicata, em andamento com a 

mistura inóculo + amostra do setor 12D 

 

Ao avaliar isoladamente o volume de biogás subtraindo-se o valor correspondente ao 

biogás produzido pelo inóculo, na Figura 4.18, observa-se um comportamento atípico entre os 

dias 2 e 10. No terceiro dia ocorreu um evento que afetou os três reatores, causando uma queda 

brusca na curva de produção de biogás. No entanto, nesse mesmo período não foi identificado 

a perda de gás, exceto no reator 12D_C (ilustrada na Figura 4.16).  No caso do reator 12C_B 

pode-se deduzir que redução de produção entre o quarto e décimo dia observada na Figura 4.18 

é reflexo das perdas contabilizadas entre o quinto e o oitavo dia na Figura 4.16. 

 

Figura 4.18 – Produção específica de biogás da amostra do setor 12D 
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 Ensaio I + amostra 5A – O ensaio realizado para avaliar a amostra de resíduo do setor 

5A apresentou dados também bastante similares na triplicata. Quanto ao volume de biogás 

produzido em cada reator da triplicada o resultado foi: 5A_A = 424 Nml; 5A_B = 691 Nml, 

5A_C = 661 Nml. O resultado da análise de biogás apontou uma média de 62,6% de metano 

nos três reatores da triplicata. E a redução de massa de sólidos voláteis foi: 47,2%; 52,8% e 

50,9%. A Figura 4.19 destaca a produção diária de biogás do ensaio com inóculo + amostra de 

resíduo orgânica obtida do setor 5A e as composições do gás no 8º e 38º dias do reator 5A_B.  

 

Figura 4.19 – Produção diária de biogás do I + amostra 5A, durante teste BMP e análise da 

composição do biogás do reator de melhor desempenho 

 

 

No ensaio 5A, apenas o reator 5A_A teve um desempenho abaixo da média (Figura 4.20). 

Isso pode ser explicado observando o seu comportamento na Figura 4.19 onde se observa que 

já a partir do segundo dia esse reator já contabiliza perdas. Embora não se consiga observar 

perdas nos reatores 5A_B e 5A_C, sua mudança de comportamento revelado na Figura 4.21 

pode ser um indício de que também houver perda nesses reatores, embora o volume de biogás 

produzido tenha sido maior do que possa ter sido perdido. Além desse comportamento no início, 

o reator 5A_A, também contabilizou perdas de gás nos dias 23, 28, 31 e 36. 

Entre os dias 5 e 8, contabilizou-se também perdas de gás no reator 5A _C, que explicam 

a mudança de comportamento entre os dias 4 e 9, na Figura 4.21. 
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Figura 4.20 – Produção acumulada de biogás da amostra de inóculo + amostra setor 5A (em 

triplicata) 

 

 

Sobre a curva de produção específica da amostra de resíduo do setor 5A (Figura 4.21) é 

possível identificar novamente o mesmo perfil de queda brusca na produção de biogás 

identificado na Figura 4.18. O mesmo fato que afetou o ensaio 12D também pode ter 

influenciado o ensaio 5A, aumentando a possiblidade de interferência pela mudança das 

condições do ensaio (possivelmente perda de gás), Figura 4.21. 

 

Figura 4.21 – Produção específica de biogás da amostra 5A 
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 Ensaio I + amostra 6A – A produção acumulada de biogás do ensaio realizado com 

inóculo + amostra de resíduo orgânica obtida do setor 6A exibido na Figura 4.22. 

 

Figura 4.22 – Produção diária de biogás do I + amostra 6A, durante teste BMP e análise da 

composição do biogás do reator de melhor desempenho 

 

 

O teste BMP realizado com amostra do setor 6A foi o que apresentou os melhores 

resultados, sendo que o reator 6A_A destacou-se com uma produção acumulada de 1050 Nml 

de biogás. A redução da massa de sólidos voláteis correspondeu a 76,7%. O valor foi compatível 

com o resultado da redução de SV no reator 6A_C. Entretanto, o volume de biogás produzido 

foi de 697 Nml, não tendo sido contabilizada perdas de biogás. Nesse ensaio não foi obtido 

resultado para o reator 6A_B, pois o mesmo foi danificado durante o ensaio. Na figura 4.23 é 

possível avaliar a produção acumulada de biogás. Percebe-se nesse gráfico que a partir do 

quarto dia há um distanciamento no comportamento do reator 6A_C do 6A_A. 
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Figura 4.23 – Produção acumulada de biogás dos ensaios da amostra de inóculo + amostra 

setor 6A (em triplicata) 

 

 

A Figura 4.24 apresenta também o mesmo comportamento identificado no gráfico de 

produção específica dos ensaios 12D e 5A, ou seja, a partir do terceiro dia ocorreu uma alteração 

brusca na produção de biogás. 

 

Figura 4.24 – Produção específica de biogás da amostra 6A 
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 Ensaio I + amostra FL29 – O próximo ensaio a ser destacado é o ensaio de 

biometanização que utilizou amostras da feira livre FL29, as curvas de produção de biogás são 

apresentadas na Figura 4.25. 

A produção de biogás do ensaio em triplicata com amostras FL29 teve um desempenho 

proporcional nos três reatores. No entanto foi um rendimento muito modesto quando 

comparado ao ensaio de outras amostras, que obtiveram uma produção final acima de 600 Nml 

de biogás. Observa-se na Figura 4.25, que já a partir do segundo dia o reator FL29_C contabiliza 

perdas de biogás e a partir do terceiro dia os três reatores contabilizaram perdas até o sexto dia, 

a partir de então o comportamento ficou oscilando entre pequenas produções de biogás e 

pequenas perdas. Corrobora esse fato a taxa de degradação dos sólidos voláteis que variou entre 

48,3% e 77,6% indicando assim que não houve inibição do processo. 

 

Figura 4.25 – Produção diária de biogás do I + amostra FL29, durante teste BMP e análise da 

composição do biogás  

 

 

A Figura 4.26, produção acumulada de biogás, construída zerando-se as perdas 

contabilizadas, apresentou um comportamento levemente crescente, embora através da Figura 

4.27 pode-se observar que só o reator FL29_B conseguiu manter um nível de produção 

específica estabilizada. 
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Figura 4.26 – Produção acumulada de biogás da amostra de inóculo + amostra FL29 (em 

triplicata) 

 

 

 

Figura 4.27 – Produção específica de biogás da amostra FL29 
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 Ensaio I + amostra CRAISA –  E finalizando esta avaliação do perfil da produção 

acumulada, a Figura 4.28 apresenta a produção de biogás do ensaio que operou com amostras 

orgânicos da CRAISA – Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André. 

Como se esperava os resíduos do CRAISA apresentaram um melhor desempenho na 

produção de biogás, dentre as amostras analisadas.  Obtiveram um índice de degradação entre 

65,5% e 70,7%. Apenas o reator CRAISA_A apresentou um comportamento típico de inibição 

do processo, como pode ser visto na Figura 4.30, embora tenha tido uma taxa de degradação de 

69% de material volátil.  

Durante essa triplicata foram contabilizadas poucas perdas, como pode ser observado na 

Figura 4.28. Apenas no reator CRAISA_C no 15° e 22° dia, embora esse tenha sido o reator de 

maior produção, conforme observa-se na Figura 4.29. 

 

Figura 4.28 – Produção diária de biogás do I + amostra CRAISA, durante teste BMP e análise 

da composição do biogás 
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Figura 4.29 – Produção acumulada de biogás da amostra de inóculo + amostra CRAISA (em 

triplicata) 

 

 

 

Figura 4.30 – Produção específica de biogás da amostra CRAISA 
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4.4 Parâmetros cinéticos B0 e K 

A partir dos resultados apresentados, foram obtidos os parâmetros cinéticos B0 e K, por 

meio da aplicação das Equações 3.13 e 3.15 (Tabela 4.12). 

Para o cálculo do parâmetro B, produção específica de metano foi utilizada a concentração 

de metano corrigida apresentada na última coluna da Tabela 4.9. 

 

Tabela 4.12 – Parâmetros Cinéticos obtidos a partir do testes BMP das 8 amostras FORSU 

Amostra 

substrato 

Prod. 

específica 

biogás  
Vs  

(Nml. g-1 SV) 

Concentração 
CH4  

Ccorr.
sc (%) 

B  
(Nml 

CH4.g-1 

SV) 

S0  
(g SV) 

S  
(g SV) 

B0  
(Nml 

CH4.g-1 

SV) 

t  
(dias) 

k (dias-1) 

2A_A 226 71 160 9,3 3,8 268 39 0,023 

2A_B 157 71 112 9,3 4,8 232 39 0,017 

2A_C 320 71 227 9,3 5,0 486 39 0,016 

8B_A 227 69 156 8,1 3,6 281 39 0,021 

8B_B 198 69 136 8,1 3,5 237 39 0,022 

8B_C 52 73 38 8,1 3,5 66 39 0,022 

11E_A -59 - - 15,0 2,5 - 39 - 

11E_B -98 - - 15,0 3,5 - 39 - 

11E_C 134 62 84 15,0 4,0 114 39 0,034 

12D_A 372 67 251 8,0 3,8 475 39 0,019 

12D_B 331 66 218 8,0 3,9 428 39 0,018 

12D_C 337 67 227 8,0 3,6 414 39 0,020 

5A_A 157 71 112 8,0 4,2 237 39 0,016 

5A_B 335 69 231 8,0 3,8 438 39 0,019 

5A_C 315 68 215 8,0 3,9 421 39 0,018 

6A_A 307 73 223 15,0 3,5 291 39 0,037 

6A_B -2 - - 15,0 - - 39 - 

6A_C 166 65 108 15,0 4,3 151 39 0,032 

FL29_A 86 60 51 14,5 3,3 66 39 0,038 

FL29_B 119 57 68 14,5 7,5 140 39 0,017 

FL29_C 64 59 38 14,5 4,3 53 39 0,031 

CRAISA_A -37 - - 14,5 4,5 - 39 - 

CRAISA_B 375 61 228 14,5 4,3 323 39 0,031 

CRAISA_C 471 60 284 14,5 5,0 433 39 0,027 

 

Observa-se na discussão de cada ensaio de BMP houve grande variação entre as diferentes 

amostras, e na maioria dos casos também entre as próprias triplicatas, assim os valores obtidos 

de B0 tiveram uma variação entre 53 e 486 Nml CH4.g
-1 SVreduzidos. Assim o valor médio ficou 

em 278 ±146 Nml CH4.g
-1 SV. Não encontramos na literatura valores de B0 de FORSU para o 

Brasil, entretanto CABBAI et al. (2013) apresentam resultados de sete estudos onde os valores 
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de B variam entre 186 e 570 Nml CH4.g
-1 SVadicionados enquanto os valores determinados 

variaram entre 38 e 284  Nml CH4.g
-1 SVadicionados. 
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal problema identificado que pode ter contribuído em uma subestimação nos 

valores do potencial de produção de biogás e metano foi o vazamento de biogás através da 

junção entre reator e eudiômetro. 

Este problema pode ser constatado em alguns reatores apenas quando houve redução do 

volume de gás produzido entre duas leituras, embora tenhamos evidências de que houve 

vazamentos que não puderam ser detectados, pois o volume de biogás perdido foi menor do que 

o produzido. 

Durante os ensaios preliminares a principal dificuldade foi em estabelecer condições 

adequadas para aclimatar o inóculo, dentro do prazo para conclusão da pesquisa. Essa demanda 

demonstra a importância de novos projetos com objetivo de cultivar e aclimatar inóculo 

anaeróbio no próprio laboratório, que possa servir de matéria prima (fonte de micro-organismos 

anaeróbios) em condições adequadas para realização de futuros testes de BMP. 

A implantação do novo laboratório com equipamentos recentemente adquiridos, sem 

técnicos para seu adequado manuseio implicou em uma curva de aprendizado que acabou 

penalizando a execução deste projeto, enquanto primeiro trabalho experimental desenvolvido 

sobre esse tema na UFABC. 

Devido à grande variação na composição da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, 

somada a presença de diversos elementos, sejam eles inertes ou contaminantes, refletem 

comportamentos diferentes na mesma triplicata do ensaio de digestão anaeróbia. Isso deve-se 

ao fato da dificuldade de preparar e homogeneizar uma amostra pequena a partir de um 

substrato com composição heterogênea. 

O desenvolvimento deste trabalho possibilitou um melhor entendimento do processo de 

digestão anaeróbia e a avaliação da aplicação de metodologias para determinar o potencial de 

produção de metano de diferentes substratos. 

A estruturação do laboratório de biogás na Universidade Federal do ABC possibilitou a 

obtenção dos primeiros dados de produção de biogás, a partir da fração orgânica de resíduos 

sólidos urbanos, resíduos de feira livre e resíduos de centrais de abastecimento de hortifrúti, o 

que permitirá trabalhos futuros e projetos adequados, para avaliar potenciais de produção de 

biogás com estimativas mais fieis as condições operacionais locais. 
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5.1 Recomendações de trabalhos futuros 

Como recomendação de trabalhos futuros, sugere-se o desenvolvimento de reatores que 

possibilitem o cultivo e aclimatação adequada do inóculo no laboratório de biogás da UFABC. 

Os reatores devem possibilitar monitoramento contínuo do pH e a mensuração da produção de 

biogás. 

É necessário dar continuidade a caracterização das amostras de resíduos orgânicos de 

todos os subsetores da coleta domiciliar de RSU e também realizar testes BMP. Precisa-se 

determinar um planejamento experimental para uma avaliação contínua do potencial energético 

para produção de metano dos RSU. 

Também, recomenda-se o desenvolvimento de um banco de dados de processo de 

digestão anaeróbia de diferentes substratos, com possibilidade de integrar o banco de dados à 

softwares de análises estatística. 

Durante o desenvolvimento dos trabalhos, identificou-se em várias instituições uma forte 

demanda por capacitação para operar diferentes equipamentos e aplicação de metodologias para 

determinar potencial bioquímico de metano. A experiência adquirida pela equipe que atuou 

nesse projeto poderá ir de encontro a essa demanda, desenvolvendo futuros cursos de extensões. 

Após instalação completa de todos os equipamentos no laboratório de biogás será possível 

realizar análises mais precisas como caracterização do biogás por cromatográfia gasosa e 

caracterização do substrato por análise elementar. 

As análises da composição de biogás e de ácidos voláteis seriam realizadas via 

Cromatógrafo GCMS-QP2010/GCMSsolution marca SHIMADZU, porém o equipamento 

requer uma série de configurações, ajustes e calibração que estão em fase de desenvolvimento. 

Dentre as atividades realizadas para viabilizar o uso do mesmo em concordância com a natureza 

das amostras destacam-se os ajustes de parâmetros para análise em modo qualitativo e modo 

quantitativo, condições ideais de temperatura do injetor de acordo com a coluna empregada, 

ajuste do modo de injeção, controle e velocidade do gás de arraste e modo de aquisição de 

dados. 

As análises de C e N seriam realizadas via analisador elementar Flash EA 1112 (Thermo 

Scientific) pertencente a Central Multiusuário da UFABC campus Santo André. O 

equipamento, também conhecido como CNHS é utilizado para determinar a composição de 

amostras sólidas, em termos de porcentagem realizada por meio da separação dos gases 

formados via cromatografia gasosa. Porém, o equipamento encontrou-se inoperante durante a 
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elaboração das atividades experimentais da pesquisa, em decorrência da falta de insumos e 

trâmites burocráticos de importação para a aquisição dos mesmos. 
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Apêndice I  

Tabela A.1 - Setores e subsetores bairros de Santo André - SP 
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Continuação: Tabela A1 
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Continuação: Tabela A1 
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Apêndice II – Redução da carga orgânica (sólidos voláteis) nos ensaios BMP 

 



127 

 

Apêndice III – Produção acumulada de biogás produzindo (Nml) 

 
Em destaque, produção de biogás de aproximadamente 90% da produção acumulada no 39ª dia. 
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Apêndice VI - Produção específica de biogás em relação aos SV durante o teste (Vs, unid. Nml. g-1 SV) 

Conforme equação 7 e 8 da Norma VDI 4630 (produção diária de biogás descontando biogás advindo do inóculo)  
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Anexo 1 – Cronograma das coletas de amostras de resíduos no aterro de Santo André – SP, com informações dos dias de cada subsetor  
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