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SUMÁRIO 

 

O presente trabalho tem por objectivo contribuir para o estudo da aplicação do processo de 

tratamento por co-digestão anaeróbia, de substratos compostos por resíduos orgânicos 

biodegradáveis com diferentes tipologias: frutas e vegetais (FV) e relva (R). 

 

Apesar dos estudos já realizados sobre a co-digestão anaeróbia de diversos substratos, prevalecem 

ainda dificuldades inerentes à especificidade das características físicas, químicas e biológicas dos 

resíduos orgânicos biodegradáveis disponíveis. Essas características são determinantes para o 

sucesso do processo de degradação anaeróbia, quer em termos de produção de metano quer em 

termos de remoção de matéria orgânica, sendo influenciadas por diversos factores, nomeadamente, 

geográficos, sociais, económicos, culturais, climáticos, etc. Outro obstáculo encontrado é a extrema 

dificuldade em comparar a biodegradabilidade de diferentes substratos face à grande diversidade de 

condições experimentais utilizadas (temperatura, alimentação dos reactores, tipo de reactores, 

número de estágios, etc.) e à variabilidade de unidades empregues nos resultados obtidos 

apresentados nos estudos. Por esta razão, nem sempre resultam evidentes quais os factores que 

levam ao insucesso do processo de digestão anaeróbia em algumas estações de tratamento. 

 

No presente trabalho pretendeu-se estudar diversos substratos disponíveis em Portugal através de 

ensaios de potencial metanogénico, em que foram avaliadas misturas com diferentes proporções 

desses substratos e a relação substrato/inóculo (S/I). Ensaios à escala piloto laboratorial foram 

igualmente realizados de modo a contribuir para o maior sucesso das aplicações da digestão 

anaeróbia à escala industrial. 

 

Para conseguir tal objectivo, o plano experimental desenvolveu-se em duas fases distintas. Na fase 1 

foram realizados ensaios de potencial metanogénico em reactores descontínuos com 1L de 

capacidade em condições mesófilas, tendo sido avaliada a influência da proporção relativa de cada 

resíduo na co-digestão anaeróbia de dois substratos (ensaio 1.1). 

 

Deste modo, foram preparadas cinco misturas a partir de dois tipos de resíduos distintos, 

compreendendo os substratos isolados e outras misturas fazendo variar a composição percentual 

(em intervalos de 25% m/m). Também foi avaliada a influência da relação S/I (ensaio 1.2) na 

degradação anaeróbia de duas misturas seleccionadas do ensaio 1.1, como as que apresentaram 

maior produção específica de metano (50%FV+50%R e 25%FV+75%R). Para tal foram aplicadas 

duas relações S/I (S/I=0,5 e S/I=1) a ambas as misturas de substratos. 

 

Na fase 2 foram realizados ensaios à escala piloto em reactores descontínuos com 10L de 

capacidade, em que foram estudadas as misturas seleccionadas na fase 1 como as que 

apresentaram maior produção específica de metano. Deste modo foi avaliada a influência do 

aumento de escala dos reactores de 1L para 10 L (ensaio 2.1) no processo de degradação anaeróbia 
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de duas misturas: 50%FV+50%R e 25%FV+75%R ambas com S/I = 1. Foi ainda avaliada a influência 

da recirculação do conteúdo do reactor no processo de degradação anaeróbia de uma mistura 

(50%FV+50%R) (ensaio 2.2) seleccionada do ensaio 2.1, como a que apresentava a maior produção 

específica de metano. 

 

Os resultados obtidos nos ensaios de potencial metanogénico demonstraram que é possível tratar por 

co-digestão anaeróbia com sucesso, em termos de produção de metano, misturas de frutas e 

vegetais e relva. Nos ensaios efectuados foi possível constatar diferenças significativas na produção 

específica de metano em função da percentagem de cada substrato. A mistura M3 (50%FV+50%R) 

foi a que apresentou uma produção específica de metano maior (257,4 mLCH4.g-1SV). 

 

A relação S/I também influencia a produção de metano. Verificou-se que valores superiores ou 

inferiores a S/I=1 levaram à diminuição da produção específica de metano. A relação S/I=1 foi a que 

apresentou melhores resultados para ambas as misturas (50%FV+50%R e 25%FV+75%R). É ainda 

de destacar a importância da carga de sólidos utilizada, pois também vai influenciar todo o processo. 

 

Foram estudados três modelos cinéticos para a produção específica de metano e introduzidas 

modificações nos mesmos com os parâmetros estudados, designadamente a proporção de cada 

substrato e relação S/I, tendo-se verificado um ajustamento razoável aos valores experimentais. 

 

No caso dos reactores à escala piloto (10L), a mistura com 50%FV+50%R apresentou a maior 

produção específica de metano. 
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SUMMARY 
 

The present work aims to contribute to the study of anaerobic co-digestion process of different organic 

solid wastes with distinct proveniences like fruits and vegetables (FV) and grass (G). 

 

Although the results of several studies on anaerobic co-digestion of different substrates are available, 

there remain several difficulties associated with co-digestion processes due to the specificity of 

physical, chemical and biological characteristics of organic biodegradable waste. These are essential 

characteristics for the success of anaerobic digestion either in terms of methane production or organic 

matter removal and are known to depend on several factors, namely, geographic, social, economic, 

cultural and climatic. 

 

Another additional problem is the extreme difficulty found when one wants to compare the substrate 

biodegradability because a large diversity of experimental conditions are applied (temperature, reactor 

feeding, reactor type, number of stages) in addition to the great variety of units used to express the 

experimental results of available studies. As a result it is not always obvious which factors determine 

the failure of the anaerobic process in some treatment stations. 

 

In the present work, several substrates available in Portugal were studied through biochemical 

methane potential tests, in which mixtures with different substrate portions and substrate/inoculum 

(S/I) ratios were evaluated. Pilot tests were also carried out in order to contribute for more successful 

anaerobic digestion applications in an industrial scale. 

 

To accomplish such an objective, the experimental plan was developed in two distinct phases. In 

phase 1 biochemical methane potential tests were performed in 1 L capacity batch reactors under 

mesophilic conditions, in order to establish the better proportion of substrates for the anaerobic  

co-digestion process (test 1.1). Five mixtures using various amounts of FV and G (at 25 % w/w 

intervals) were tested. The S/I ratio was also evaluated (test 1.2) with two of the mixtures selected in 

test 1.1 as the ones with greater methanogenic specific production (50%FV+50%G e 25%FV+75%G), 

using two S/I ratios (S/I=0.5 e S/I=1) for both substrate mixtures.  

 

In phase 2 pilot tests were carried out in 10L capacity batch reactors using substrate mixtures selected 

from phase 1 as the ones with greater methanogenic specific production. The test 2.1 was made with 

the two mixtures (50%FV+50%G and 25%FV+75%G, both with S/I = 1) to establish the influence of 

the scale-up process from 1 to 10 L reactors. The recirculation of reactor contents was also evaluated 

(test 2.2) with the mixture 50%FV+50%G selected from test 2.1. 

 

The results from the biochemical methane potential tests have shown that it’s possible to successfully 

treat both substrates by anaerobic co-digestion with high yielding methane production. The study also 

showed remarkable differences in specific methane production as a function of substrate’s ratio in the 
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mixture. The mixture M3 (50%FV+50%G) presented the highest specific methane production value 

(257.4 mLCH4.g-1VS). 

 

The S/I ratio also influenced the methane production. It was found that values higher or lower than 

S/I=1 result in much lower specific methane productions. The relation S/I=1 was the best for both 

tested mixtures (50%FV+50%G and 25%FV+75%G). It should also be stressed that the solid load in 

the feed influences the methane production. 

 

Three kinetics models for the specific methane production were studied and modifications were 

introduced in order to account for same of the studied parameters namely, the proportion of each 

substrate in the mixture and the S/I ratio. The results have revealed a reasonable adjustment with 

experimental values. 

 

In pilot tests (10L batch reactors), the mixture with 50%FV+50%G has revealed the higher 

methanogenic specific production. 
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1. DIGESTÃO ANAERÓBIA DE RESÍDUOS 

1.1. Introdução 

 

O crescimento demográfico e a industrialização dos últimos 200 anos, estiveram na origem 

de graves problemas de poluição, quer a nível local, quer a nível global (Gijzen, 2002). 

 

No entanto, a sociedade tem tomado consciência dos problemas ambientais originados pela 

actividade humana, especialmente aqueles que provocam incomodidades directas, 

resultantes da degradação imposta pela poluição da água, do solo e do ar. 

 

Actualmente, a principal preocupação do ponto de vista da gestão dos recursos é alcançar a 

sustentabilidade nos seus três pilares: ambiental, social e económico. Apesar dos cidadãos, 

como consumidores responsáveis, terem um papel cada vez mais activo, tem-se verificado 

que ainda se está longe de atingir os objectivos estabelecidos em termos de legislação 

comunitária e nacional, no âmbito da protecção ambiental. 

 

As actividades agrícolas e agro-pecuárias são fundamentais para o desenvolvimento e 

economia do nosso país, mas têm sido apontadas como contribuintes activos para os 

problemas de poluição existentes. Efectivamente os efluentes (líquidos e gasosos) e os 

resíduos produzidos, resultantes dessas actividades são apontados como causadores de 

graves problemas ambientais, em consequência das significativas concentrações de matéria 

orgânica e macronutrientes (N e P), bem como, das contaminações bacteriológicas. 

 

Em Portugal e nomeadamente no litoral e no sul do país tem-se assistido a um significativo 

crescimento de actividades ligadas ao turismo e ao lazer. Este crescimento tem como 

consequência o aumento da quantidade de resíduos produzidos, para o qual não existe 

ainda uma resposta adequada por parte das infra-estruturas existentes, designadamente no 

que se refere à capacidade de tratamento/valorização orgânica. 

 

Nas últimas décadas os resíduos tornaram-se um problema grave para as sociedades mais 

industrializadas, devido ao elevado volume de resíduos produzidos. No período de 1998 a 

2001 foram produzidos 2,25 mil milhões de toneladas de resíduos na Europa Ocidental e 

550 milhões de tonelada de resíduos na Europa Oriental. Do total de resíduos produzidos, 

os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) representam uma produção anual de cerca de 550 kg 

por habitante na Europa Ocidental e de 358 kg por habitante na Europa Oriental (EC, 2003). 

Na Comunidade Europeia (25 países) estimou-se uma produção de cerca de 241 milhões de 
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toneladas de RSU para o ano de 2002 (EC, 2005). No período compreendido entre 1995 e 

2003 verificou-se uma produção de RSU crescente com um aumento de cerca de 2% ao 

ano, ou seja, passou-se de uma produção anual de 204 milhões de toneladas  

(457 kg.habitante-1) em 1995, para uma produção de 243 milhões de toneladas, em 2003 

(534 kg.habitante-1) (EC, 2005). 

 

Em 1995, na Europa em média eram produzidos 460 kg.habitante-1, em 2004 passou para 

520 kg.habitante-1 e para 2020 estima-se que sejam produzidos 680 kg.habitante-1. Estes 

valores correspondem a um incremento de quase 50% em 25 anos, tal previsão tem por 

base o aumento do consumo privado. Em termos da produção total de RSU é espectável um 

crescimento de cerca de 25% de 2005 para 2020 (EEA, 2008). 

 

Já em 2007 foram produzidos por ano cerca de 522 kg.habitante-1 na Europa (27 países), 

tendo-se verificado uma variação significativa entre os vários países (Figura 1.1). Dos vinte 

e sete estados membros destacam-se como maiores produtores de RSU, a Dinamarca, a 

Irlanda e o Chipre com produções superiores a 750 kg.habitante-1, e como menores 

produtores de RSU, a Roménia, Letónia, Polónia, a Eslovaca e a República Checa com 

produções inferiores a 380 kg.habitante-1. Portugal tem uma produção de RSU de  

472 kg.habitante-1, valor inferior à média Europeia (Eurostat, 2009).  

 
Figura 1.1. Produção anual de RSU por habitante, nos 27 Estados Membros da Europa 

(adaptado de Eurostat, 2009) 
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Na Europa o aterro sanitário ainda é uma das principais opções no destino final dos RSU. 

Em 2003 cerca de metade (48,8%) dos RSU foram depositados em aterro, 17,3% foram 

incinerados e 33,9% foram reciclados ou tratados por outro processo. No entanto, nos 

últimos anos tem-se observado um decréscimo ligeiro, mas constante, da fracção de RSU 

depositada em aterro, tendo-se passado de 131,4 milhões de toneladas em 1995 para  

118,5 milhões de toneladas em 2003 (EC, 2005). 

 

Apesar de oito países da Europa Ocidental ainda depositarem uma parte significativa dos 

seus RSU em aterro, tem-se observado um crescimento da aplicação do processo de 

incineração. Na Europa Oriental o aterro sanitário é o processo dominante, sendo o único 

processo aplicado aos resíduos em vários países, tais como a Bulgária, o Chipre, a Lituânia, 

a Roménia e a Eslováquia (EC, 2003). 

 

Nos últimos anos existiu uma evolução nos sistemas de tratamento de resíduos, 

nomeadamente com a separação e reutilização, no entanto prevalecem ainda dificuldades 

na sua optimização. 

 

Face ao desenvolvimento tecnológico na área dos RSU biodegradáveis (RUB), nos últimos 

anos, existem actualmente diversas tecnologias e estratégias disponíveis, designadamente 

através de processos biológicos (compostagem e digestão anaeróbia) ou processos 

térmicos (incineração, gasificação e pirólise). A escolha do processo mais adequado para o 

tratamento dos RUB é significativamente influenciada pelas condições regionais, ou seja, o 

mercado disponível para o composto/digerido, a distribuição de energia, o transporte dos 

resíduos, a possibilidade de recolher selectivamente os resíduos, etc. (EEA, 2002). 

 

O tratamento dos resíduos pela via biológica apresenta diversas vantagens, 

designadamente a conservação de recursos, através da recuperação de matéria orgânica e 

da possível produção de energia.  

 

Na Europa Ocidental os RSU são geralmente compostos por 27% de matéria orgânica e 

26% de produtos de papel (EC, 2003), pelo que será possível o seu tratamento pela via 

biológica. 

 

De entre os processos de tratamento biológicos de resíduos orgânicos destaca-se a 

digestão anaeróbia, face ao potencial de mineralização desses resíduos com a consequente 

redução do seu volume e da produção de energia, através da queima do metano originado 

(Vandevivere et al., 2002). Também é possível utilizar o biogás produzido como combustível 
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de veículos de serviço, contribuindo para a diminuição de emissões de compostos orgânicos 

voláteis (COV) (EC, 2006). 

 

Na Figura 1.2 é apresentada a comparação entre os rendimentos alcançados pelo processo 

de compostagem e digestão anaeróbia da fracção orgânica dos RSU (FORSU), de acordo 

com os resultados obtidos por Mata-Alvarez (2002b), no entanto os rendimentos exactos 

dependem da qualidade dos resíduos a tratar. 

 
Figura 1.2. Rendimentos dos processos de compostagem e de digestão anaeróbia aplicados 

ao tratamento da FORSU (Mata-Alvarez, 2002b) 

 

Face ao aumento da quantidade de RUB produzidos, ao acréscimo dos custos de produção 

de energia, às metas de diminuição da dependência dos combustíveis fósseis e ao protocolo 

de Quioto, cada vez mais a digestão anaeróbia tenderá a ser a aposta forte para o 

tratamento desse tipo de resíduos. 

 

Hoje em dia essa produção de energia é encarada como uma das fontes renováveis a 

considerar para diminuição do consumo das fontes tradicionais de combustíveis fósseis. A 

União Europeia tem como objectivo aumentar a fracção de energia produzida a partir de 

fontes renováveis de 3,2% existentes em 1997 para 12,5% em 2010, pelo que, a energia 

gerada pela digestão anaeróbia de RSU pode ser um contributo muito valioso para atingir 

esse objectivo (Vandevivere et al., 2002). 

 

Para além da produção de energia eléctrica o processo de digestão anaeróbia produz um 

resíduo designado por “digerido”, este resíduo pode ser utilizado directamente como 

fertilizante, consoante a qualidade dos resíduos sólidos processados na digestão anaeróbia, 
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ou submetido a uma segunda etapa aeróbia, designada por compostagem, a qual dá origem 

a um resíduo denominado “composto” (Edelmann, 2002). 

 

As características da alimentação (resíduos) do processo de digestão anaeróbia têm efeitos 

muito importantes na qualidade do digerido, pois uma alimentação com elevada qualidade 

aumenta a qualidade do fertilizante, daí que geralmente são aceites para digestão anaeróbia 

resíduos biodegradáveis recolhidos por recolha selectiva, sendo deste modo reciclada a 

matéria orgânica com o mínimo de contaminação (EC, 2006). 

 

A aplicação do digerido/composto, obtido quer no processo de digestão anaeróbia, quer no 

processo de compostagem, como fertilizante agrícola segue o princípio da reciclagem e 

pode ter um efeito positivo nos parâmetros físicos, químicos e biológicos do solo, no entanto 

o digerido/composto pode conter quantidades significativas de poluentes que são deste 

modo introduzidos no ecossistema. Apesar de já ser conhecido o problema relativamente 

aos metais pesados e tendo sido ultrapassado através da separação dos resíduos na 

origem, ou seja, através da exclusão de lamas provenientes do tratamento de águas 

industrias, etc., existe ainda falta de informação relativamente aos poluentes orgânicos 

(Papadimitriou e Stentiford, 2007).  

 

Na Europa são produzidas cerca de 31,5 x 106 ton.ano-1 de RSU, que dão origem a cerca de 

9,3 x 106 ton.ano-1 de composto e digerido (Brändli et al., 2007), sendo de esperar que esta 

quantidade aumente devido à Directiva Europeia (1999/31/CE), sobre a deposição de 

resíduos em aterro, a qual estabelece três metas que os Países Membros da Comunidade 

Europeia deverão cumprir até ao final de 2016, ou seja, em 2006 os RUB depositados em 

aterro só podem atingir 75%, em 2009 só podem atingir 50% e em 2016 só podem atingir 

35% da quantidade total, em peso, dos RUB produzidos em 1995. 

 

Os RUB contidos nos RSU representam cerca de 60 a 70 % (ETC/RWM, 2008). Os RUB 

são definidos como os resíduos urbanos que podem ser sujeitos a decomposição anaeróbia 

ou aeróbia, como por exemplo, os resíduos alimentares e de jardim, o papel e o cartão. 

 

Na Figura 1.3 são apresentadas as quantidades de RUB, enviadas para aterro em 2003, em 

percentagem, determinadas com base na quantidade de RUB produzidos em 1995 nos 

vários países da Europa, e as metas impostas pela Directiva Europeia (1999/31/CE). 
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Figura 1.3. RUB enviados para aterro em 2003, com base na quantidade total de RUB 

produzida em 1995 e as metas impostas pela Directiva Europeia (1999/31/CE) 
(adaptado de EEA, 2007 e de ETC/RWM, 2008) 

 

De acordo com os dados apresentados na Figura 1.3 verifica-se que mais de metade dos 

países já em 2003 cumpriam a meta imposta para o ano de 2006, ou seja enviar para aterro 

apenas 75% da quantidade total, em peso, dos RUB produzidos em 1995. A Grécia é o 

estado membro que terá mais dificuldade em cumprir as metas, pois em 2003 enviou para 

aterro mais 40% do total de RUB produzidos em 1995. Portugal e Espanha enviaram para 

aterro cerca de 83 e 80% (2003), respectivamente, pelo que era previsível que cumprissem 

a meta de depositar em aterro só 75%, em peso, dos RUB produzidos em 1995, no ano de 

2006, (EEA, 2007; ETC/RWM, 2008). No caso de Portugal verificou-se um desvio 

relativamente à meta para 2006, tendo sido enviados para aterro 1 774 778 ton de RUB, 

correspondendo a cerca de 78,8% dos RUB produzidos em 1995. Para 2008 foi estimada 

uma produção de RUB de 1 615 000 ton, equivalente a cerca de 71,7 % dos RUB 

produzidos em 1995, pelo que será difícil cumprir a meta de 50% em 2009 (APA, 2009). 

 

Em estudos recentes sobre a contaminação do solo por poluentes orgânicos, 

designadamente bifenilos policlorados (PCB – Polychlorinated Biphenyl) e hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos (PAH – Polycyclic aromatic hydrocarbon), provenientes da aplicação 
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de digerido/composto verificou-se que os PCB apresentavam concentrações baixas, sendo 

maiores nas zonas urbanas do que nas zonas rurais, em contraste com os PAH que 

apresentavam concentrações elevadas 3010 µg.kg-1 (Brändli et al., 2007).  

 

Apesar de alguns países da Europa, como o Reino Unido terem demonstrado alguma 

preocupação com a qualidade do digerido/composto obtido no tratamento dos RSU, apenas 

o Luxemburgo, a Dinamarca e a Alemanha incluíram os compostos orgânicos nas normas 

de qualidade desse produto (Papadimitriou e Stentiford, 2007). 

 

Na Europa, a compostagem de resíduos sólidos alimentares e verdes representa uma parte 

importante e com provas dadas na gestão de resíduos, no entanto, nos últimos anos a 

digestão anaeróbia, com ou sem tratamento aeróbio subsequente, tem sido desenvolvida 

devido aos esforços crescentes para combinar a reciclagem de matéria orgânica com a 

produção de uma energia renovável (Brändli, et al., 2007). 

 

Nos anos noventa, na Europa, foram construídas a maior parte das estações de tratamento 

de digestão anaeróbia para processar pequenas quantidades de resíduos, enquanto que 

nos últimos anos (2001-2005) têm sido construídas ou projectadas anualmente em média 

10,4 estações de tratamento de grande capacidade (De Baere, 2006). 

 

Na protecção ambiental convencional, o desenvolvimento de soluções técnicas avançadas 

ocorre paralelamente com o aumento de limitações legais cada vez mais restritivas, 

aumentando os conflitos com os imperativos morais práticos, de modo a assegurar a 

sustentabilidade e drasticamente modernizar as condições de vida do mundo 

subdesenvolvido. Tais prioridades são melhor asseguradas pelas inovações tecnológicas e 

sociais baseadas em conceitos relativamente simples e sustentáveis, ou seja, pela via da 

mineralização biológica natural, pela implementação de medidas sanitária descentralizadas, 

pela recuperação e reciclagem de resíduos, pelo transporte de resíduos num nível óptimo e 

pela valorização dos poluentes, etc. Os países mais desenvolvidos abandonaram 

gradualmente as contribuições convencionais e não sustentáveis no tratamento de resíduos 

e protecção ambiental. Os processos de degradação anaeróbia quando convenientemente 

integrados com métodos complementares, biológicos e físicos, constituem o caminho ideal 

para a protecção sustentável do meio ambiente (Lettinga, 2005; Lettinga, 2006). 

 

Apesar do rápido crescimento da digestão anaeróbia como tecnologia desenvolvida em 

larga escala, de acordo com Lettinga (2005) e de De Baere (2006) ainda existe a 
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necessidade de continuar a investigar e estudar o processo, de modo a alcançar inovações 

vantajosas, que promovam a fiabilidade do processo e a diminuição dos investimentos. 

 

A digestão anaeróbia de resíduos sólidos tem aumentado nos últimos anos, mas várias 

estações de tratamento apresentam problemas causados por projectos mal desenvolvidos, 

baratos e/ou estimativas irreais (De Baere, 2006). A FORSU é um substrato heterogéneo, 

pelo que a produção de biogás obtida no tratamento anaeróbio deste substrato é 

dependente não só da configuração do processo, mas também, das características dos 

resíduos, as quais estão dependentes de diversos factores, designadamente do sistema de 

recolha (Hartmann e Ahring, 2006b). Para que a aplicação e desenvolvimento do processo 

de digestão anaeróbia de resíduos se torne mais vasto tem que ser intensificado o diálogo 

entre cientistas, indústrias e políticas ambientais (Hartmann e Ahring, 2006a), pois, só nos 

últimos anos, a capacidade das estações de tratamento de FORSU, por digestão anaeróbia, 

aumentou significativamente (De Baere, 2006), o que faz com que exista relativamente 

pouca experiência neste tipo de tecnologias, tendo como consequência algumas das 

fragilidades encontradas em estações de tratamento de resíduos. 

 

Prevalecem ainda limitações no processo de digestão anaeróbia, traduzindo-se em 

instabilidade da operação e diminuição da sua eficiência, causadas pela significativa 

variedade de características dos resíduos a tratar. Para que o processo se mantenha 

estável é necessário que exista um equilíbrio na vasta população de microrganismos 

envolvidos, logo é fundamental impedir a acumulação de compostos intermediários que são 

ao mesmo tempo reagentes e produtos da reacção, designadamente ácidos orgânicos 

voláteis (AOV) e hidrogénio, que podem originar condições ambientais adversas do meio, 

com a consequente inibição desses microrganismos.  

 

 

 

Produção e caracterização de RSU em Portugal 
 

Os RSU em Portugal apresentam uma composição física típica de acordo com o Quadro 

1.1. 
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Quadro 1.1. Composição física típica dos RSU em Portugal (APA, 2008a) 

Componente % 

Matéria Orgânica 35,9 

Papel/Cartão 23,7 

Plástico 11,1 

Vidro 5,6 

Têxteis 3,4 

Metal 2,4 

Madeira 0,3 

Finos 12,0 

Outros 5,7 
 

Em Portugal a aprovação do Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU 

I), em 1997, impulsionou de forma significativa a gestão dos resíduos sólidos (PERSU II). 

 

Seguiu-se o Decreto-Lei nº 152/2002 de 23 de Maio, em sequência da Directiva nº 

1999/31/CE de 26 de Abril, tendo por objectivo o estabelecimento de limites de deposição 

de RUB em aterro e obrigando à definição de uma estratégia de gestão relativa à reciclagem 

e valorização de RUB a desviar de aterro. Essa estratégia foi aprovada em Julho de 2003, 

designando-se por Estratégia Nacional de Redução dos Resíduos Urbanos Biodegradáveis 

Destinados aos Aterros (ENRRUBDA). 

 

Na ENRRUBDA é salientada a valorização orgânica, quer por processos aeróbios quer por 

processos anaeróbios, tendo por base a recolha selectiva de RUB. 

 

O PERSU I configurou-se como verdadeiro precursor da organização do sector dos resíduos 

urbanos, tendo-se verificado um balanço positivo, em 2005, iniciado com o encerramento 

das lixeiras em Janeiro de 2002, mas apesar do mérito desse plano, ficou-se aquém dos 

objectivos quantitativos definidos. Assim, verificou-se que 63% dos resíduos produzidos 

foram depositados em aterro sanitário (meta 23%); a valorização orgânica apenas abrangeu 

7% (meta 25%), a reciclagem 9% (meta 25%), a incineração 21% (meta 22%), a redução no 

ritmo de crescimento global da produção de RSU 3% (meta 5%) (PERSU II). 

 

Em 2005, em Portugal Continental a produção de RSU atingiu 4,5 milhões de toneladas, o 

que corresponde a 1,24 kg.hab-1.d-1, e apenas 7% foram submetidas a valorização orgânica. 

Nessa valorização orgânica estão englobados cerca de 19 mil toneladas de RUB recolhidos 

selectivamente (PERSU II). Só em quatro municípios, Amadora, Lisboa, Loures e Vila 
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Franca de Xira, são produzidos aproximadamente 800 000 ton RSU.ano-1 (Leal, 2007; 

Correia et al, 2007). 

 

Na Figura 1.4 é apresentada a evolução da produção e destino final de RSU em Portugal 

Continental de 1999 a 2005. 

 

0

2

4

6

 1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005  

Ano

R
SU

  (
x1

06 
 to

n)

 Aterro (t)   Outros (a) (t)  
 Incineração (t)   Compostagem (t)  
 Rec. Selectiva (b) + Ecocentros (t)  

 
Figura 1.4. Produção e destino final de RSU em Portugal Continental de 1999 a 2005 

(adaptado de APA, 2008b) 
 

Como se pode verificar pela Figura 1.4 a valorização orgânica é obtida apenas por 

compostagem, com cerca de 3,1 milhões de toneladas (2005) (APA, 2008b), pois a primeira 

unidade de digestão anaeróbia industrial de RUB (Valorsul, S. A.) só entrou em testes em 

Fevereiro de 2005. No entanto, a Comissão Europeia refere dois casos de sucesso em 

Portugal em termos de compostagem e sistemas de recolha de RSU, a Associação 

Municipal para o Tratamento de Resíduos Sólidos - Amtres e Associação para o Tratamento 

de Resíduos do Porto – Lipor (EC, 2000). 

 

De acordo com o Quadro 1.1 os RSU apresentam cerca de 59,6 % de RUB, pelo que foi 

estimada uma produção de cerca de 2,8 milhões de toneladas de RUB para 2005. 

 

Face a vários condicionantes na valorização de RUB, designadamente as conclusões 

preliminares dos estudos de base à implementação de sistemas de recolha selectiva de 

RUB, que revelavam dificuldades na garantia de recolha selectiva dos quantitativos 
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propostos, de modo a cumprir a calendarização prevista, e às dificuldades sentidas no 

preenchimento da capacidade instalada nas duas primeiras unidades de valorização 

orgânica construídas em Portugal, LIPOR e VALORSUL, ambas baseadas na recolha 

selectiva de RUB, verificou-se a necessidade de rever a ENRRUBDA (PERSU II). 

 

Assim surgiu o PERSU II (Portaria nº 186/2007 de 12 de Fevereiro) com novas estratégias 

para o cumprimento das metas no período de 2007 a 2016 de modo a melhorar o panorama 

dos resíduos em Portugal. No PERSU II está previsto o reforço da valorização orgânica 

através de digestão e/ou compostagem de RUB recolhidos selectivamente, tendo por base a 

implementação progressiva da recolha selectiva de RUB e a necessidade de assegurar uma 

alimentação suficiente e adequada ao funcionamento dos sistemas de digestão anaeróbia 

e/ou compostagem. De modo a alcançar os objectivos propostos no PERSU II está prevista 

a implementação do tratamento mecânico biológico (TMB) em que os RUB recuperados da 

recolha indiferenciada serão valorizados por processos de digestão anaeróbia e/ou 

compostagem. 

 

Na Figura 1.5 é apresentada a produção estimada de RSU e as metas de desvio de RUB 

em Portugal.  
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Figura 1.5. Produção estimada de RSU e metas de desvio de RUB em Portugal (adaptado do 

PERSU II) 

 

Para que seja possível alcançar os objectivos preconizados no PERSU II foram construídos 

dois cenários, para a percentagem de RUB depositados em aterro, determinada em função 

da quantidade de RUB depositados em 1995 (Figura 1.6). Esses cenários contemplam um 
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cenário moderado e um cenário optimista, cuja diferença essencial está no objectivo de 

eliminação da deposição de RUB em aterro em 2016. 
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Figura 1.6. Cenários moderado e optimista e metas para a quantidade de RUB depositados 

em aterro (adaptado do PERSU II) 

 

Como se pode verificar na Figura 1.6 em Portugal previa-se um ligeiro afastamento da meta 

de desvio de RUB de aterro imposta para o ano de 2006, em ambos os cenários. No 

entanto, tal não se concretizou, pois como já foi referido, verificou-se que foram enviados 

para aterro cerca de 78,8% dos RUB produzidos em 1995 e estima-se que em 2008 foram 

depositados em aterro cerca de 71,1% dos RUB produzidos em 1995. 

 

Como já foi referido anteriormente, uma das actividades causadora de problemas 

ambientais é a relacionada com o turismo e o lazer. Em Portugal existem cerca de 75 

campos de golfe (CNIG, 2005) e diversos projectos para aumentar significativamente esse 

número. Os campos de golfe, face à sua actividade produzem quantidades consideráveis de 

resíduos, nomeadamente relva, que acabam por não ter um destino adequado, ou seja, 

compostagem e/ou digestão anaeróbia. Umas das poucas excepções são as duas unidades 

de valorização de resíduos verdes (compostagem) do Barlavento (Portimão) e do Sotavento 

(Tavira) que fazem parte do sistema de gestão de resíduos urbanos do Algarve – Algar 

(APA, 2008c). 

 

Apesar dos esforços desenvolvidos em Portugal, para reduzir a quantidade de resíduos 

enviados para aterro, nomeadamente os RUB, em conformidade com os objectivos 



DIGESTÃO ANAERÓBIA DE RESÍDUOS 

 13 

consagrados na Directiva n.º 1999/31/CE de 26 de Abril, relativa à deposição em aterro, 

transposta pelo Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Março, das metas preconizadas no 

PERSU I e da ENRRUBDA, observaram-se várias dificuldades na aplicação das medidas, 

pelo que os valores actuais estão distantes dos objectivos propostos. 

 

De acordo com o relatório efectuado para a Comissão Europeia englobando 15 países da 

Europa, realizado em 2005, relativo ao estudo de implementação da Directiva 1999/31/CE, 

designada genericamente por directiva aterro, verificou-se que Portugal era dos seis países 

da Europa (França, Espanha, Irlanda, Grécia e Suécia) que depositava mais de 50% do total 

dos seus resíduos em aterro, estimando-se que do total dos resíduos enviados para aterro 

67% são RSU. Portugal estava classificado em quatro lugar, relativamente à utilização do 

aterro como principal opção na gestão dos resíduos, e em quinto lugar, relativamente à 

deposição de RSU em aterro (Quadro 1.2.) (Kohler e Perry, 2005). 

 

Quadro 1.2. Classificação dos países que utilizam o aterro como principal destino dos 

resíduos e dos países que depositam a maior quantidade de RSU em aterro 
(adaptado de Kohler e Perry, 2005) 

Classificação 
Países que utilizam o aterro como 

principal destino dos resíduos 

Países que depositam a maior 

quantidade de RSU em aterro 

1 Grécia Irlanda 

2 Suécia Reino Unido 

3 Irlanda Grécia 

4 Portugal Espanha 

5 Espanha Portugal 

6 França Itália 

 

Nas Figuras 1.7 e 1.8 são apresentadas as opções de tratamento de RSU utilizadas pelos 

países da Europa em 2004 e 2007, respectivamente. 

 

 

 

 



DIGESTÃO ANAERÓBIA DE RESÍDUOS 

 14 

 
Figura 1.7. Opções de tratamento de RSU utilizadas em 2004 na Europa (EEA, 2007) 

 

Figura 1.8. Opções de tratamento de RSU utilizadas em 2007 na Europa (EUROSTAT, 2009) 

1. Bélgica; 2. Bulgária; 3. República Checa; 4. Dinamarca; 5. Alemanha; 6. Estónia; 7. Irlanda; 8. Grécia; 9. Espanha;  
10. França; 11. Itália; 12. Chipre; 13. Letónia; 14. Lituânia; 15. Luxemburgo; 16. Hungria; 17. Malta; 18. Holanda;  
19. Áustria; 20. Polónia; 21. Portugal; 22. Roménia; 23. Eslovénia; 24. Eslovaca; 25. Finlândia; 26. Suécia; 27. Reino Unido; 
28. EU-27 
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Como se pode verificar pela análise das Figuras 1.7 e 1.8 de 2004 a 2007 houve uma 

melhoria das opções de tratamento de RSU com o decréscimo da percentagem de resíduos 

enviados para aterro, no entanto apenas oito países estão abaixo da média europeia (42%). 

Relativamente à situação de Portugal verificou-se um ligeiro decréscimo na percentagem de 

resíduos enviados para aterro, ou seja de 67% para 63% em consequência do aumento da 

capacidade de compostagem. 

 

Em termos de infra-estruturas de gestão de RSU, Portugal possui trinta e quatro aterros, oito 

unidades de valorização orgânica, duas unidades de valorização energética e setenta e seis 

estações de transferência (Quadro 1.3) (APA, 2008c). 

 

Quadro 1.3. Infra-estruturas de gestão de RSU em Portugal (APA, 2008c) 

Infra-estrutura Previstos Obra Exploração Total 

Aterro 2 2 34 38 

Valorização orgânica 11 2 8 21 

Valorização energética (incineração) 0 0 2 2 

Estações de transferência 0 2 76 78 

 

De modo a dar resposta ao cumprimento das metas relativas à quantidade de RUB enviados 

para aterro está prevista a construção de novas unidades de valorização orgânica dos 

resíduos, nomeadamente a construção de quinze novas unidades de valorização orgânica 

só para Portugal Continental (2009). Essas quinze novas unidades englobam nove unidades 

de TMB por digestão anaeróbia, duas unidades de TMB por compostagem, duas centrais de 

digestão anaeróbia, uma central de compostagem e uma compostagem de verdes (IRAR e 

APA, 2008). 

 

As oito unidades de valorização orgânica existentes actualmente englobam quatro unidades 

de TMB, uma central de compostagem, uma central de digestão anaeróbia e duas centrais 

de compostagem de resíduos verdes (IRAR e APA, 2008). 

 

Outros factores importantes na adequada gestão dos resíduos são a diminuição dos gases 

com efeito estufa e, por conseguinte, o combate às alterações climáticas e, a sua utilização 

na produção de energia como fonte de energia renovável. Deste modo, estima-se que o 

contributo indirecto dos RSU para a redução dos gases com efeito estufa ultrapasse as  

800 000 ton CO2eq em 2016 e que o contributo directo, nesse mesmo ano, não ultrapasse 

as 500 000 ton CO2eq, apresentando um balanço positivo (PERSU II). A estratégia 
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preconizada no PERSU II prevê evitar no sector electro-produtor por incineração cerca de 

0,18 ton CO2eqevitado.ton-1
incinerada e por digestão anaeróbia cerca de  

0,23 ton CO2eqevitado.ton-1
valorizada. 

 

A produção de energia obtida a partir do biogás formado na digestão anaeróbia de resíduos 

contribui significativamente para o cumprimento das metas de produção de energia a partir 

de fontes renováveis estabelecidas na directiva 2001/77/EC de 27 de Setembro. O Protocolo 

de Quioto consubstancia determinadas metas de protecção ambiental em que o aumento da 

utilização de electricidade obtida a partir de fontes de energias renováveis é parte 

substancial das medidas a tomar para cumprir os objectivos do protocolo.  

 

Portugal tem como meta aumentar o contributo das energias renováveis, estando 

inicialmente previsto produzir 39% do consumo bruto anual de electricidade em 2010 com 

origem em fontes renováveis (RCM nº 169/2005). No entanto, essa meta foi alterada, em 

2007, para 45% do consumo bruto anual de electricidade em 2010 (MEI, 2007). Deste modo 

a Estratégia Nacional para a Energia (2005) prevê diversas medidas para as energias 

renováveis, nomeadamente alcançar 100 MW de potência instalada em unidades de 

tratamento anaeróbio de resíduos (MEI, 2007). De acordo com o Decreto-Lei nº 33 – A/2005 

de 16 de Fevereiro só era atribuído um coeficiente, ao nível dos critérios de remuneração de 

electricidade, para a produção de energia eléctrica a partir do biogás obtido nos aterros, 

ficando de fora as outras tecnologias. Em 2007 essa situação foi corrigida através do 

Decreto-Lei nº 225/2007 de 31 de Maio, no qual foi atribuído o coeficiente, ao nível dos 

critérios de remuneração de electricidade, englobado o biogás proveniente da digestão 

anaeróbia de RSU, de lamas das estações de tratamento de águas residuais e de efluentes 

e resíduos provenientes da agro-pecuária, e da indústria agro-alimentar. 

 

A digestão anaeróbia de resíduos sólidos orgânicos permite obter entre 165 a 245 kWh por 

tonelada de resíduo tratado por valorização energética (De Baere, 1999). Teoricamente o 

processo de digestão anaeróbia pode produzir 348 Nm3 CH4.ton-1 CQO. A produção de 

biogás é extremamente dependente dos resíduos que são submetidos ao tratamento por 

digestão anaeróbia, uma estação de tratamento de resíduos obteve produções de biogás de 

80 a 120 Nm3.ton-1, conforme os resíduos tratados (EC, 2006). 

 

Apesar da evolução dos sistemas de tratamento dos resíduos sólidos, nomeadamente nos 

processos de compostagem, digestão anaeróbia e incineração, prevalecem ainda 

dificuldades, algumas inerentes à variabilidade de características específicas dos resíduos. 
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Em Portugal, em 2005, existiam apenas oito unidades de valorização orgânica (PERSU II), 

aplicações na sua maioria do processo de compostagem, como já foi referido. 

 

Na digestão anaeróbia a nível industrial, Portugal ainda está a dar os primeiros passos. Um 

dos poucos exemplos da aplicação do processo de digestão anaeróbia é a estação de 

tratamento e valorização orgânica (ETVO) recentemente construída pela Valorsul, S. A., 

com uma capacidade de 40 000 ton de resíduos orgânicos por ano, numa primeira fase e  

60 000 ton de resíduos orgânicos por ano numa segunda fase (Leal, 2007; Correia et al., 

2007).  

 

A ETVO foi concluída só em 2005, tendo recebido os primeiros resíduos em Fevereiro desse 

ano. Para prossecução dos seus objectivos a Valorsul lançou um projecto pioneiro de 

recolha selectiva de resíduos biodegradáveis de grandes produtores, restaurantes, hotéis, 

cantinas, mercados abastecedores e retalhistas (Leal, 2007; Correia et al., 2007). No ano de 

2005 foram recolhidas 18 459 ton de resíduos biodegradáveis (Leal, 2007), valor ainda 

muito distante da capacidade da estação de tratamento, no entanto, no final de 2006 foram 

recolhidos 30 786 ton de resíduos biodegradáveis, tendo sido possível atingir a capacidade 

de um dos reactores no início de 2007. Dos testes já realizados com o reactor da ETVO 

tem-se verificado que os resíduos recebidos, possivelmente são muito biodegradáveis, ou 

seja o processo da hidrólise é muito rápido, o que tem causado alguma instabilidade de 

processo de digestão anaeróbia (Correia et al., 2007). 

 

Num estudo elaborado sobre o funcionamento da ETVO de 2006 a 2008 verificou-se que a 

capacidade da ETVO foi sobredimensionada, existindo discrepâncias tanto a nível das 

características do substrato processado, que apresenta teores de ST e SV inferiores aos 

projectados, como a nível do comportamento do processo de digestão anaeróbia que exibe 

maiores remoções de SV e de biogás que as projectadas, visto estar a operar com menores 

cargas de sólidos. Em consequência de tais factos existem constrangimentos em diversos 

equipamentos da ETVO que terão de ser adaptados para optimizar todo o processo (Vaz, 

2009). 

 

A maioria dos sistemas de tratamento e valorização de resíduos sólidos, existentes em 

Portugal, são semelhantes ao estabelecido pela Valorsul, cujo sistema de gestão integrada 

dos resíduos da sua área de intervenção, é constituído por, Central de Tratamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos (CTRSU), Centro de Triagem e Ecocentro (CTE), ETVO, 

Instalação de Tratamento e Valorização de Escórias (ITVE) e Aterro Sanitário (AS) (Leal, 

2007; Correia et al., 2007). 
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Em Portugal, existem outros projectos para a construção de mais estações de tratamento 

pelo processo de digestão anaeróbia, como seja o caso da estação de tratamento de 

Tondela que deveria estar concluída durante o ano de 2007 (Valorga, 2007). 

 

A digestão anaeróbia de resíduos sólidos orgânicos (RSO) constitui uma alternativa de 

tratamento, pois engloba a vertente de tratamento e a valorização energética, através do 

biogás produzido. Em Portugal são produzidas quantidades muito significativas de RSO e 

existe uma carência acentuada de aplicações de digestão anaeróbia, tornando pertinente 

estudar este processo de tratamento bem como os substratos a serem degradados. 

 

 

1.2. Fundamentos 

A digestão anaeróbia consiste essencialmente na conversão da matéria orgânica, através 

da mineralização parcial do carbono, maioritariamente em biogás e numa quantidade 

reduzida de biomassa bacteriana (Mata-Alvarez, 2002a). O biogás produzido no processo 

de digestão anaeróbia tem uma composição típica de 50 a 70% de metano, de 30 a 45% de 

dióxido de carbono e de 200 a 4000 ppm de sulfureto de hidrogénio (EC, 2006). Essa 

conversão da matéria orgânica é atingida através de várias etapas (Figura 1.9). 

Normalmente são consideradas quatro etapas distintas, nas quais está envolvida uma 

população microbiana altamente variada, consistindo em grupos de bactérias estritas e 

facultativas (Gujer e Zehnder, 1983).  
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Figura 1.9. Esquema das etapas da digestão anaeróbia (Gujer e Zehnder, 1983) 

 

O processo de biodegradação anaeróbia é um processo complexo, pois envolve trocas 

recíprocas de substratos e produtos entre as fases sólida, líquida e gasosa, sendo por isso 

fundamental a existência de uma relação equilibrada e coordenada entre os diferentes 

grupos tróficos bacterianos presentes (Alves e Oliveira, 2003). 

 

O primeiro passo no processo de biodegradação anaeróbia é denominado por hidrólise, que 

consiste na conversão de polímeros orgânicos (proteínas, hidratos de carbono e lípidos) em 

produtos solúveis através da hidrólise enzimática. Os produtos do primeiro passo são 

monómeros orgânicos, nomeadamente aminoácidos, açúcares e ácidos orgânicos de cadeia 

longa (Garcia-Heras, 2002). Geralmente, os lípidos são hidrolisados mais lentamente do que 

as outras macromoléculas (Alves e Oliveira, 2003). 

 

Normalmente, no caso do substrato estar na forma particulada, a hidrólise é o passo 

limitante (Vavilin et al., 1996). O passo de hidrólise (ou de liquefacção) requer a mediação 
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de exo-enzimas que são excretadas pelas bactérias fermentativas (Van Haandel e Lettinga, 

1994). 

 

Um facto importante é que nem toda a matéria orgânica é biodegradável, pelo que, pode 

existir uma fracção particulada e/ou solúvel que seja inerte à degradação anaeróbia. No 

caso dos resíduos sólidos existe um passo prévio à hidrólise que consiste na desintegração 

que contempla processos de lise celular, separação de fases e redução física de tamanho 

(Alves e Oliveira, 2003). 

 

No passo seguinte, denominado acidogénese, as bactérias fermentativas degradam os 

monómeros e produzem ácidos orgânicos voláteis (AOV), acetato, hidrogénio e dióxido de 

carbono (Garcia-Heras, 2002). A população acidogénica representa cerca de 90% da 

população bacteriana total existente nos digestores anaeróbios e apresenta reduzidos 

tempos de duplicação, pelo que esta nunca é a etapa limitante do processo de degradação 

anaeróbia (Alves e Oliveira 2003). 

 

Os AOV formados na acidogénese são dos compostos intermediários mais importantes no 

processo de digestão anaeróbia, englobando diversos ácidos, ácido fórmico (HCO2H), ácido 

acético (CH3CO2H), ácido propiónico (C2H5CO2H), ácido butírico (C3H7CO2H), ácido valérico 

(C5H9CO2H), ácido isovalérico (C5H9CO2H) e ácido capróico (C5H11CO2H). No processo de 

digestão anaeróbia, dos AOV referidos, o ácido acético e o ácido propiónico são formados 

em maior quantidade do que os restantes (McCarty, 1964). 

 

Segue-se a acetogénese em que os ácidos orgânicos de cadeia longa (mais de cinco 

átomos de carbono) e os AOV são degradados originando acetato, dióxido de carbono e 

hidrogénio. Os vários intervenientes nestas reacções comportam-se como dadores ou 

receptores de electrões, sendo que os AOV têm um comportamento de dadores de 

electrões na produção de CO2 e de receptores de electrões na transformação de H+ a H2. 

(Garcia-Heras, 2002). 

 

No último passo da digestão anaeróbia forma-se o metano, sendo o único composto que se 

pode considerar como produto final de todo o processo anaeróbio. O metano é formado por 

dois processos, metanogénese hidrogenotrófica, na qual o CO2 é um receptor de electrões, 

sendo convertido a metano juntamente com o hidrogénio (dador de electrões), e 

metanogénese acetoclástica, que utiliza o acetato como substrato para produzir metano e 

dióxido de carbono. Este último processo é o que contribui para a maior parte do metano 

produzido (Garcia-Heras, 2002).  
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A metanogénese é geralmente o passo limitante no processo de digestão, excepto no caso 

do substrato estar na forma particulada como já foi referido, no entanto a baixas 

temperaturas pode ser a hidrólise (Van Haandel e Lettinga, 1994). 

 

Os microrganismos envolvidos na digestão anaeróbia podem ser classificados em quatro 

grupos, designadamente, bactérias hidrolíticas, bactérias acidogénicas, bactérias 

homoacetogénicas e bactérias metanogénicas (Chynoweth, 1987).  

 

As transformações acetogénicas realizadas pelas bactérias sintróficas são transformações 

termodinamicamente desfavoráveis em condições normais, só sendo possível se a 

concentração de hidrogénio se encontrar dentro de determinados limites, tal é assegurado 

pelas bactérias metanogénicas hidrogenotróficas ou pelas bactérias sulfato-redutoras, no 

caso de existir sulfato no meio (Alves e Oliveira, 2003). 

 

Consoante o tipo de substrato utilizado as bactérias metanogénicas podem ser divididas em 

duas categorias, acetoclásticas (ou metilotróficas), no caso do metano ser formado a partir 

do acetato, e hidrogenofílicas (ou não metilotróficas), no caso do metano ser formado a 

partir do dióxido de carbono e hidrogénio.  

 

 

Das bactérias metanogénicas, as acetoclásticas são as que contribuem mais para a 

produção do metano, através da descarboxilação do acetato, representando cerca de 60 a 

70% do metano produzido. As bactérias acetoclásticas mais importantes são as 

Methanosarcina sp. e as Methanothrix sp., as quais apresentam comportamentos 

diferenciados em termos cinéticos, cujos valores de Ks são 400 e 20 mg.L-1, 

respectivamente, a que correspondem taxas específicas de crescimento máximo de 10 e  

2 d-1 (Speece, 1996). 

 

As bactérias acidogénicas têm taxas de crescimento muito superiores às alcançadas pelas 

bactérias metanogénicas, pelo que os microrganismos responsáveis pela formação do 

metano são ultrapassados pelos microrganismos formadores dos AOV, sendo por isso 

provável que as condições ácidas prevaleçam no digestor o que provocará a diminuição da 

actividade das bactérias metanogénicas com a eventual inibição do processo. No entanto a 

falha dos digestores anaeróbios pode ser evitada com a implementação de diversas acções, 

como por exemplo, o controlo da alcalinidade e da concentração dos AOV (Mata-Alvarez 

2002a). 
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Um dos aspectos fundamentais para compreender o metabolismo anaeróbio é a sua 

termodinâmica. No Quadro 1.4 são apresentadas algumas das reacções de oxidação e 

redução, com as respectivas energias livres de Gibbs, contempladas no processo de 

digestão anaeróbia. As reacções só são favoráveis se a energia livre de Gibbs for negativa, 

ou seja, os produtos finais contém menos energia que os substratos (Hoh e Cord-Ruwisch, 

1996). 

 

Quadro 1.4. Energia livre de Gibbs para as reacções da digestão anaeróbia (adaptado  

Mata-Alvarez, 2002a) 

 Reacção ∆G0 (kJ) 

Oxidação (doação de electrões)   

1 Propionato → Acetato CH3CH2COO- + 3H2O → CH3COO- + H+ + HCO3
- + 

3H2 
+76,1 

2 Butirato → Acetato CH3CH2CH2COO- + 2H2O → 2CH3COO- + H+ + 
HCO3

- + 2H2 
+48,1 

3 Etanol → Acetato CH3CH2OH+H2O → CH3COO- + H+ + 2H2 +9,6 

4 Lactato → Acetato CH3CHOHCOO- +2H2O → CH3COO- + HCO3
- + H+ 

+ 2H2 
-4,2 

5 Lactato → Propionato 3CH3CHOHCOO- → 2CH3CH2COO- + CH3COO- + 
H+ + HCO3

- 
-165 

6 Lactato → Butirato 2CH3CHOHCOO- + 2H2O→ CH3CH2CH2COO- + 
2HCO3

- + 2H2 
-56 

7 Acetato → Metano CH3COO- + 2H2O → HCO3
- + CH4 -31,0 

8 Glucose → Acetato C6H12O6 + 4H2O → 2CH3COO- + 2HCO3
- + 2H2 -206 

9 Glucose → Etanol C6H12O6 + 2H2O → 2CH3CH2OH + 2HCO3
- + 2H+ -226 

10 Glucose → Lactato C6H12O6 → 2CH3CHOHCOO- + 2H+ -198 

11 Glucose → Propionato C6H12O6 + 2H2 → 2CH3CH2COO- + 2H2O + 2H+ -358 

   

Redução (recepção de electrões)   

12 HCO3
- → Acetato 2HCO3

- +4H2 + H+ → CH3COO- + 4H2O -104,6 

13 HCO3
- → Metano HCO3

- +4H2 + H+ → CH4 + 3H2O -135,6 

14 Sulfato → Sulfureto SO4
2- + 4H2 + H+ → HS- + 4H2O 

CH3COO- + SO4
2- + H+ → 2HCO3

- +H2S 

-151,9 

-59,9 

15 Nitrato → Amónio NO3
- + 4H2 + 2H+ → NH4

+ + 3H2O 

CH3COO- +NO3
- + H+ + H2O → 2HCO3

- + NH4
+ 

-599,6 

-511,4 

16 Nitrato → Azoto gasoso 2NO3
- + 5H2 + 2H+ → N2 + 6H2O -1120,5 

 

 

No caso da degradação anaeróbia da FORSU, as reacções de redução que ocorrem são as 

do bicarbonato a acetato ou a metano, estando geralmente ausentes o nitrato e o sulfato. No 
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processo de digestão anaeróbia um dos intermediários muito importante é o hidrogénio. 

Para que ocorram as reacções de produção do H2, é necessário assegurar uma baixa 

pressão parcial do hidrogénio, sendo primordial a presença de receptores de hidrogénio de 

modo a assegurar que essas reacções sejam termodinamicamente favoráveis. A pressão 

parcial do hidrogénio é um dos indicadores do processo de digestão anaeróbia (Mata-

Alvarez, 2002a). 

 

 

1.2.1. Parâmetros da digestão anaeróbia 

 
No processo de degradação anaeróbia está envolvida uma população de microrganismos 

dependente da concentração do substrato e dos produtos, bem como, das condições 

ambientais, pH, alcalinidade, temperatura, concentração de hidrogénio, etc. 

 

O processo de digestão anaeróbia está dependente do pH, quer em termos de valor 

absoluto, quer em termos de estabilidade, dado que as bactérias metanogénicas só têm 

actividade significativa quando o pH se mantém aproximadamente neutro, isto é, na faixa de 

6,3 a 7,8 (Haandel e Lettinga, 1994; Amaral, 1997). O pH dá alguma informação acerca da 

estabilidade do meio em que ocorre o processo de digestão anaeróbia, dado que a sua 

variação depende da capacidade tampão do meio. Cecchi et al. (2002) referem que o 

processo de digestão anaeróbia, geralmente é estável na gama de pH de 6,5 a 7,5. O valor 

de pH é basicamente influenciado pela concentração de CO2 existente no meio e assim 

sendo, pela pressão parcial da sua fase gasosa. Outras espécies que também influenciam o 

valor de pH são a concentração de AOV e a concentração de amoníaco. 

 

A alcalinidade confere a capacidade de resistência a variações no pH causadas pelo 

aumento de AOV no meio, durante as etapas de hidrólise e de acidogénese, resultando da 

presença de hidróxidos, carbonatos e bicarbonatos de iões como o cálcio, magnésio, sódio, 

potássio ou amónio (Cecchi et al., 2002). 

 

O processo de digestão anaeróbia ocorre pela interacção e equilíbrio de populações de 

microrganismos diferentes ao longo da cadeia trófica, sendo extremamente importante o 

valor da temperatura e a sua estabilidade. A digestão anaeróbia pode funcionar numa larga 

gama de temperaturas, desde temperaturas psicrófilas cerca de 10ºC, até temperaturas 

termófilas extremas acima de 70ºC (Scherer et al., 2000). No entanto, a variação de 2 a 3ºC 

pode dar origem a modificações no processo de digestão anaeróbia, pois diferentes gamas 
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de temperaturas originam populações de bactérias totalmente distintas. Assim, a 

temperatura é um parâmetro importante nas reacções anaeróbias, tanto do ponto de vista 

cinético como do ponto de vista termodinâmico, devendo ser medida de modo a permitir o 

ajuste perfeito da temperatura desejada para o funcionamento dos reactores anaeróbios.  

 

De modo geral, o processo de digestão anaeróbia pode ser realizado em três gamas de 

temperatura, psicrófila de 15-25ºC, mesófila de 30-40ºC e termófila de 45-60ºC. Em estudos 

de digestão anaeróbia de frutas e vegetais realizados nas três gamas de temperatura 

verificou-se que a produção de biogás aumentou da gama psicrófila para a mesófila e desta 

para a termófila (Bouallagui et al., 2004a). A maior parte dos processos de digestão 

anaeróbia de resíduos, em particular a sua fracção orgânica são efectuados nas duas 

gamas de temperatura, mesófila e termófila, tendo sido identificado o máximo de actividade 

para a gama mesófila de 35ºC e para a gama termófila de 55ºC (Mata-Alvarez, 2002a). De 

Baere (2000) refere que a capacidade instalada das estações de tratamento por digestão 

anaeróbia da FORSU está praticamente dividida de forma idêntica pelas duas gamas de 

temperatura. 

 

Para que o processo de digestão anaeróbia seja optimizado são necessárias diversas 

substâncias, quer orgânicas quer inorgânicas, nomeadamente, fósforo e azoto denominados 

nutrientes, enxofre, vitaminas e alguns elementos minerais, em quantidades vestigiais, 

designados micronutrientes. Para que um substrato seja digerido por via anaeróbia é 

recomendada uma relação CQO/N/P de aproximadamente 600/7/1 (Mata-Alvarez, 2002a). 

No caso da FORSU não é necessária a adição de nutrientes e micronutrientes, pois 

geralmente estão presentes neste tipo de substrato em quantidades suficientes para que o 

crescimento da população microbiana não seja limitado (Mata-Alvarez, 2002a). Num estudo 

em que foram testados como substratos frutas e vegetais, provenientes de um mercado, 

verificou-se que a relação de C/N/P de 100/4,6/0,5 era adequada à digestão anaeróbia 

(Bouallagui et al., 2003). 

 

Existem diversas substâncias comuns que podem afectar o processo de digestão anaeróbia 

e que são consideradas tóxicas ou inibidoras a partir de determinado limiar. Do primeiro 

conjunto desse tipo de substâncias fazem parte os compostos comuns nos ambientes 

anaeróbios, nomeadamente substratos, nutrientes e elementos vestigiais. Normalmente este 

tipo de compostos é necessário para o crescimento celular, mas a partir de determinada 

concentração torna-se inibidor. Um segundo conjunto é constituído por compostos pouco 

comuns nos sistemas biológicos os designados xenobióticos. Exemplos deste tipo de 

compostos são o clorofórmio, os antibióticos e os cianetos, que podem provocar grandes 
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perturbações no metabolismo celular, mesmo para concentrações bastante baixas. Outro 

conjunto de compostos é constituído pelas gorduras e fenóis (Amaral, 1997). 

 

No caso da digestão anaeróbia da FORSU os problemas com substâncias tóxicas são 

causados principalmente pela concentração excessiva de AOV. Se a recolha dos resíduos 

for realizada por recolha selectiva é raro aparecerem outro tipo de compostos tóxicos  

(Mata-Alvarez, 2002a). 

 

Os AOV são compostos intermediários da degradação anaeróbia, como já foi referido, no 

entanto as suas espécies não ionizadas são relatadas como as mais tóxicas, porque podem 

difundir-se facilmente à parte inerte das células. A toxicidade dos AOV é influenciada pelo 

pH e pela alcalinidade, pelo que o seu limite depende destes dois parâmetros (Mata-Alvarez, 

2002a). Se o pH da reacção for baixo, a fracção não ionizada é suficientemente significativa 

para que uma concentração de AOV não seja tolerada. Para valores de pH iguais ou 

superiores a 7 os AOV são relativamente pouco tóxicos (Amaral, 1997). De entre os AOV, 

os ácidos propiónico e butírico são descritos como os mais inibidores. De acordo com 

Angelidaki et al. (2005), que realizou um estudo sobre dezoito estações de tratamento 

principais, com produção de biogás durante cerca de três anos, o limite da concentração dos 

AOV é de 1,5 g.L-1. 

 

A amónia é um nutriente essencial para os microrganismos anaeróbios, sendo que uma 

concentração de amónia de aproximadamente 200 mg.L-1 é benéfica para o processo 

anaeróbio, mas a partir de determinada concentração inibe a metanogénese (Liu e Sung, 

2002). Nos meios anaeróbios existe um equilíbrio entre o ião amónio (NH4
+), a amónia 

(NH3(aq)) livre em solução, o amoníaco (NH3(g)), o ião hidrogénio (H+) e o ião hidroxilo (OH-), 

de acordo com as seguintes reacções: 

 

NH4
+ (aq)              NH3 (aq) + H+              (1) 

NH3 (aq)                NH3 (g)                     (2) 

H2O                   H+ + OH-                   (3) 

 

Pelas reacções apresentadas verifica-se que a relação entre a concentração do ião amónio 

e a amónia depende do pH (Liu e Sung, 2002), logo também no caso da amónia o pH 

influencia o limiar de inibição, assim como, a solubilidade e a temperatura. Tal como nos 

AOV é a espécie não ionizada (NH3) a tóxica (Mata-Alvarez, 2002a). Angelidaki et al. (2005) 

obtiveram uma relação entre a concentração de amónia e a concentração de AOV, pelo que, 

concentrações de amónia a partir de 4 000 mgN.L-1 implicam o aumento dos AOV, 
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diminuindo assim a eficiência da degradação dos substratos. No entanto, Callaghan et al. 

(2002), em testes de co-digestão, verificaram que para uma concentração de amónia livre 

superior a 100 mg.L-1 existia inibição. Nos estudos realizados por Liu e Sung (2002), 

verificou-se que a aclimatização da biomassa, em reactores de mistura completa e em 

condições termófilas, reduzia o efeito de inibição, tendo-se deste modo obtido uma 

concentração de amónia total (NH3 + NH4
+) letal de aproximadamente 10 000 mg.L-1. 

 

Para além da amónia também os sulfuretos podem inibir o processo anaeróbio. Apesar de 

os sulfuretos serem essenciais para a síntese celular das bactérias metanogénicas, pois 

fornecem a fonte de enxofre, em concentrações superiores podem tornar-se tóxicos, 

dependendo do pH do meio. No caso do sulfureto de hidrogénio o limiar de toxicidade está 

entre 100-150 mg.L-1 (Koster et al., 1986). 

 

Mata-Alvarez (2002a) refere que a literatura apresenta limiares para o sulfureto de 

hidrogénio que vão desde 200 a 1500 mg.L-1, dependendo das condições do meio, 

nomeadamente pH, alcalinidade e adaptação bacteriana. 

 

Os iões metálicos podem actuar como estimulantes ou inibidores do processo anaeróbio, 

como valores de referência pode mencionar-se que concentrações acima de 1 mg.L-1 para 

os metais pesados e 5-8 mg.L-1 para os metais do Grupo II podem ser tóxicos, tendo em 

atenção que estes valores estão dependentes dos factores ambientais (EPA, 1974). 

 

 

1.3. Tecnologias Aplicadas à Digestão Anaeróbia de Resíduos Orgânicos 

 

Apesar das emissões de metano a partir de meios anaeróbios naturais terem sido 

descobertas em 1776 por Alessandro Volta (Barker, 1956 citado por Gijzen, 2002) só no 

final do século XIX a aplicação de digestão anaeróbia foi desenvolvida e aplicada ao 

tratamento de efluentes por M. Louis Mouras (McCarty, 1981). Os resultados então obtidos 

permitiram o desenvolvimento e aperfeiçoamento do tratamento anaeróbio de águas 

residuais domésticas. A baixa eficiência (<50 %) na remoção de matéria orgânica por parte 

dos primeiros processos de tratamento anaeróbio, fez com que nas décadas seguintes o 

tratamento aeróbio prevalecesse no tratamento das águas residuais. Aos sistemas 

anaeróbios estava associada a ideia de eficiências inferiores às dos processos aeróbios, 

pois não era dada relevância ao tempo de contacto entre a matéria orgânica e a biomassa. 

No entanto, os processos anaeróbios nunca deixaram de ser utilizados, sendo o seu maior 
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número de aplicações na digestão das lamas em excesso dos processos aeróbios de 

tratamento de efluentes (Amaral, 1997).  

 

Tradicionalmente a digestão anaeróbia tem sido aplicada no tratamento de efluentes 

líquidos, com maior ou menor teor de sólidos suspensos e nas lamas provenientes de 

tratamentos biológicos ou físico-químicos (Mata-Alvarez, 2002a). Face à crise energética 

nos anos setenta e à preocupação ambiental crescente nas últimas décadas, os resíduos 

sólidos oferecem um grande potencial para a produção de biogás, porque têm um elevado 

conteúdo de matéria orgânica. Um dos primeiros estudos sobre a digestão anaeróbia de 

resíduos sólidos foi conduzido por Golueke e McGauhen em 1970 na Universidade da 

Califórnia (citado por Mata-Alvarez, 2002a). No desenvolvimento da digestão anaeróbia de 

resíduos na Europa foi de grande impulso o facto de, em Junho de 1978, o Conselho das 

Comunidades Europeias financiar projectos na área das fontes energéticas alternativas, 

incluindo a energia proveniente dos resíduos. 

 

Entre os vários tratamentos biológicos, a digestão anaeróbia é frequentemente a menos 

dispendiosa, devido à recuperação de energia inerente ao processo e aos impactos 

ambientais limitados, em especial os relativos aos gases com efeito estufa. O futuro da 

digestão anaeróbia poderá ser auspicioso face ao seu contributo para a gestão sustentada 

de resíduos (Mata-Alvarez, 2002b). 

 

Apesar de existir já vasta literatura sobre digestão anaeróbia de resíduos sólidos, afigura-se 

difícil a comparação dos estudos e uma possível extracção de conclusões, visto que a 

elevada diversidade de modelos de reactores, bem como a variada composição dos 

resíduos e a escolha de parâmetros operacionais, nomeadamente tempo de retenção, 

conteúdo de sólidos, mistura, recirculação, inoculação, número de estágios e temperatura 

dificultam em muito essa possível sistematização (Vandevivere et al., 2002). 

 

O processo de digestão anaeróbia pode apresentar uma estabilidade e eficiência variada 

dependendo do tipo de reactor utilizado e das condições de operação seleccionadas. Os 

reactores utilizados na digestão anaeróbia de resíduos podem ser classificados, por 

exemplo, por dois parâmetros: número de estágios e concentração de sólidos totais (ST) no 

reactor. Esses parâmetros têm um peso significativo no custo, desempenho e fiabilidade de 

todo o processo de digestão (Lissens et al., 2001; Vandevivere et al., 2002). No entanto a 

temperatura e o tipo de alimentação também são importantes para os reactores de digestão 

anaeróbia. 
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A classificação dos reactores anaeróbios quanto à concentração de sólidos totais no reactor 

pode ser dividida principalmente, em processo por via seca e processo por via húmida. No 

processo por via seca a concentração de ST está geralmente compreendida entre 20 e 40 % 

e no processo por via húmida essa concentração é inferior a 15% (Lissens et al., 2001; 

Vandevivere et al., 2002). Também pode ser considerada uma via intermédia, designada por 

semi-seca em que a concentração de ST está compreendida entre 16 e 22 % (Gunaseelan, 

1997). Só substratos extremamente secos necessitam ser diluídos com água (Oleszkiewicz 

e Poggi-Varaldo, 1997). 

 

O processo por via húmida apresenta algumas vantagens face ao processo por via seca, 

nomeadamente a diluição de compostos inibidores através da adição de água e a utilização 

de equipamentos mais baratos para bombagem e agitação do conteúdo dos reactores. No 

entanto o processo por via seca também apresenta algumas vantagens, designadamente o 

menor consumo de água e o menor volume dos reactores. Até aos anos noventa a maior 

parte das estações de tratamento dos resíduos sólidos funcionavam por via húmida. A partir 

de 1993, com a construção de novas estações de tratamento por via seca, o processo por 

via húmida foi perdendo importância atingindo apenas 46% da capacidade total de 

tratamento em 1998 (De Baere, 2000). Desde o início da década de noventa que o processo 

por via seca é o dominante, apesar de ter aumentado a capacidade total disponível para 

ambos os processos. Em termos de evolução nos últimos anos, observou-se um incremento 

do processo por via húmida entre 2000 e 2005, como consequência da construção de 

estações de tratamento de grande dimensão, enquanto que o processo por via seca teve um 

crescimento mais significativo a partir de 2005. Actualmente o processo por via seca 

representa 54% da capacidade total e processo por via húmida apenas 46% (De Baere e 

Mattheeuws, 2008). 

 

A classificação dos sistemas de digestão anaeróbia quanto ao número de estágios 

envolvidos designa-se por: um estágio, dois estágios ou multi-estágios. No sistema de um 

só estágio todas as reacções ocorrem simultaneamente, no mesmo reactor. Nos sistemas 

de dois ou mais estágios as reacções (um primeiro passo em que ocorre a hidrólise, 

acidificação, liquefacção, e um segundo passo, que consiste na transformação de acetato, 

hidrogénio e dióxido de carbono, em metano) ocorrem separadamente e de forma 

sequencial (Lissens et al., 2001).  

 

Na Europa, cerca de 90% das estações de tratamento de resíduos sólidos em 

funcionamento, com o processo de digestão anaeróbia da FORSU e de bioresíduos utilizam 

um só estágio. À escala industrial são preferidos os sistemas com um único estágio face às 
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vantagens que apresentam quando comparados com os sistemas com mais de um estágio, 

designadamente: simplicidade, facilidade de operação e menores custos de investimento 

inicial. Os sistemas de dois estágios representam apenas cerca de 10% da capacidade total 

de tratamento anaeróbio instalada na Europa (De Baere, 1999; De Baere, 2000).  

 

Os sistemas baseados num único estágio, com digestão anaeróbia por via húmida, parecem 

atractivos, visto utilizarem tecnologia similar à usada durante décadas no tratamento das 

lamas provenientes das estações de tratamento de águas residuais. Face às características 

dos resíduos sólidos orgânicos é possível, com adição de água, torná-los semelhantes às 

lamas, com menos de 15% de ST. Assim sendo, é possível utilizar um reactor clássico de 

mistura completa. Um dos primeiros exemplos desse tipo de sistemas é a estação de 

tratamento de bioresíduos, construída na cidade de WAASA, Finlândia, em 1989. O sistema 

utilizado nessa estação de tratamento é composto por um depósito com três parafusos  

sem-fim, onde os resíduos são fragmentados, homogeneizados e diluídos até 10-15% de 

ST, com água recirculada da desidratação da fracção sólida digerida. A pasta assim obtida é 

digerida num reactor de mistura completa, onde os sólidos são mantidos em suspensão por 

três agitadores verticais (Vandevivere et al., 2002). 

 

No entanto, o processo com um único estágio por via húmida, apresenta algumas 

dificuldades, nomeadamente, o pré-tratamento dos resíduos pode revelar-se extremamente 

complexo, especialmente no caso da FORSU obtida por separação mecânica, que 

apresenta contaminantes, os quais têm obrigatoriamente de ser removidos antes da 

digestão. Outras das dificuldades são a sensibilidade a choques de carga orgânica e o 

consumo elevado de água e energia. 

 

Estudos realizados por Pavan et al. (2000a) em que foi utilizado como substrato FORSU 

obtida por separação mecânica (SM) e por recolha selectiva (RS), demonstraram que a 

digestão anaeróbia, com um único estágio, de SM-FORSU permite a utilização de cargas 

orgânicas duas vezes superiores, à digestão de RS-FORSU. Os resultados obtidos nesse 

estudo sugerem ainda que a digestão de apenas RS-FORSU será mais estável num 

processo com mais de um estágio. 

 

Nos anos 80 vários estudos demonstraram que era possível, em processos por via seca 

com um único estágio, alcançar idêntico rendimento e velocidade na produção de metano do 

que em processos por via húmida, ou seja, mantendo os resíduos no seu estado original 

(Oleszkiewicz e Poggi-Varaldo, 1997). 
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O processo de digestão anaeróbia por via seca com um único estágio apresenta algumas 

vantagens quando comparado com o processo por via húmida, designadamente o  

pré-tratamento, que é muito mais simples só sendo necessário remover impurezas com 

dimensões superiores a 40 mm, a perda de sólidos voláteis é menor, permite maiores 

cargas orgânicas e a necessidade de aquecimento do reactor é menor. Assim sendo, esta 

via de tratamento torna-se atractiva para o processamento da FORSU que contém 

geralmente 25% (m/m) de partículas inertes pesadas (Vandevivere et al., 2002). 

 

Nos sistemas de dois estágios em que as reacções envolvidas na digestão anaeróbia 

ocorrem separadamente é possível aumentar a velocidade da metanogénese através dum 

reactor projectado com um sistema de retenção de biomassa ou outro meio. 

 

No Quadro 1.5 são apresentadas algumas vantagens e desvantagens do processo de 

digestão anaeróbia, tendo em conta o número de estágios utilizados e o teor de sólidos no 

reactor: um só estágio via húmida; um só estágio via seca; e múltiplos estágios.  

 

Quadro 1.5. Vantagens e desvantagens do processo de digestão anaeróbia em função do 

número de estágios e teor de ST no reactor (adaptado de Vandevivere et al., 2002) 

Processo Vantagens Desvantagens 
1 Estágio, via 

húmida 
 Inspirado em processos dos 

efluentes líquidos; 
 Diluição dos inibidores com água; 
 Equipamento mais barato. 

 Caminhos preferenciais, formação de 
uma camada à superfície e no fundo do 
reactor; 

 Pré-tratamento complicado; 
 Sensível a choques de cargas orgânicas; 
 Perda de SV; 
 Consumo de água elevado; 
 Consumo de energia no aquecimento do 

reactor elevado. 
   

1 Estágio, via 
seca 

 Não há necessidade de remover 
inertes e plásticos; 

 Menor perda de voláteis; 
 Cargas orgânicas maiores; 
 Pré-tratamento simples; 
 Reactores menores; 
 Higienização completa; 
 Pequena quantidade de água 

usada; 
 Aquecimento necessário pequeno. 

 Não podem ser utilizados resíduos com < 
20 % de ST; 

 Equipamento mais robusto e caro. 

   

2 ou mais 

estágios 
 Flexibilidade; 
 Composto com menor quantidade 

de metais pesados. 

 Complexo; 
 Menor rendimento de biogás; 
 Maior investimento. 
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O processo de digestão anaeróbia pode ser operado em contínuo ou em descontínuo (modo 

“batch”). O processo descontínuo consiste em encher o reactor com os resíduos a tratar, 

deixar durante tempo suficiente para que as reacções de degradação ocorram 

sequencialmente e descarregar o reactor no final do tempo de reacção. Aparentemente o 

processo descontínuo não é mais do que um aterro dentro de um reactor, mas no entanto 

permite obter maiores produções de metano, essencialmente por duas razões, o lixiviado é 

recirculado continuamente, permitindo a dispersão do inóculo, de nutrientes e de ácidos, 

ocorrendo deste modo a mistura parcial, e é operado a temperaturas superiores às 

normalmente observadas nos aterros (Vandevivere et al., 2002).  

 

As opções tecnológicas actualmente disponíveis, para o tratamento de resíduos sólidos por 

digestão anaeróbia, são diversificadas, existindo cerca de 50 processos patenteados 

(Oleszkiewicz & Poggi-Varaldo, 1997). 

 

No Quadro 1.6 são apresentados os principais processos patenteados por via seca e por via 

húmida. 

 

Quadro 1.6. Tecnologias de digestão anaeróbia por via seca e via húmida (adaptado de  

Mata-Alvarez, 2002b) 

Digestão anaeróbia Tecnologia Gama de Temperatura Número de estágios 

Seca BRV 

DRANCO 

KOMPOGAS 

VALORGA 

BIOCEL 

SEBAC 

Termófila 

Termófila ou mesófila 

Termófila 

Mesófila 

Mesófila 

Mesófila ou termófila 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

Húmida BTA 

KCA 

WAASA 

Mesófila 

Mesófila ou termófila 

Mesófila ou termófila 

2 

1 ou mais 

2 

 

O processo BRV foi desenvolvido pela empresa alemã LINDE-KCA-Dresden GmbH em 

parceria com a LINDE-BRV Biowaste technologies AG (BSWA e IDNR, 2004).  
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O processo BRV envolve dois estágios por via seca, sendo que o segundo estágio ocorre 

sem retenção de biomassa. Este processo de tratamento consiste no encaminhamento da 

FORSU, obtida por recolha selectiva e previamente ajustada a 34% de ST, para uma etapa 

aeróbia onde os compostos orgânicos são hidrolisados durante 2 dias. Nesta primeira fase 

ocorre uma perda de cerca de 2% da matéria orgânica pelo processo aeróbio. Os resíduos 

pré-digeridos são bombeados para um reactor de fluxo pistão horizontal, onde ocorre a fase 

da metanogénese. Nesta segunda etapa o tempo de retenção é cerca de 25 dias a uma 

temperatura de 55 ºC. Seguidamente a fase sólida é separada da fase líquida originando um 

digerido com mais de 45 % de ST. A fracção líquida é utilizada para diluir os resíduos 

frescos à entrada do reactor para uma concentração de sólidos totais igual a 22% 

(Vandevivere et al., 2002), de acordo com o esquema de tratamento apresentado na Figura 

1.10. 

 

 
Figura 1.10. Esquema de tratamento de resíduos orgânicos através do processo BRV 

(adaptado BSWA e IDNR, 2004) 
 

As principais vantagens do processo de tratamento BRV são a redução do tamanho dos 

reactores utilizados e a higienização do digerido, pois o sistema opera por via seca, com 

escoamento por pistão e condições termófilas (Vandevivere et al., 2002). 

 

Na Figura 1.11 são apresentados os esquemas dos digestores para os sistemas DRANCO, 

KOMPOGAS e VALORGA. 
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Figura 1.11. Digestores utilizados na digestão anaeróbia a seco (a) DRANCO, b) 

KOMPOGAS e c) VALORGA) (adaptado de Vandevivere et al., 2002) 

 

O processo DRANCO (DRy ANaerobic COmposting) é uma das tecnologias mais aplicada 

no tratamento de resíduos sólidos orgânicos, tendo sido desenvolvida na Bélgica pela 

empresa ARBIOS S. A. conjuntamente com a Universidade de Ghent (De Baere e 

Verstraete, 1984; Mata-Alvarez, 2002b). A primeira estação piloto foi construída em 1984 em 

Ghent (Bélgica) (Mata-Alvarez, 2002b; Sharma et al., 1999) com uma capacidade de 

tratamento de 700 ton.ano-1. Em 1992 foi implementada, pela empresa OWS (Organic 

Waste Systems) constituída em 1988, a primeira estação comercial em Brecht (Bélgica) com 

uma capacidade de processamento de 20 000 ton.ano-1, suportando uma carga orgânica de 

14,9 kg SV.m-3.d-1 e com um tempo de retenção de 15,3 dias (De Baere, 1999; De Baere, 

2000). A maior estação de tratamento de resíduos sólidos pelo processo DRANCO também 

foi construída em Brecht (ao lado da já existente), em 2001, com uma capacidade inicial de 

42 500 ton.ano-1, que ao fim de três anos passou para uma capacidade superior a 50 000 

ton ano-1 (De Baere, 2009). 

 

No processo DRANCO a digestão anaeróbia ocorre num único estágio por via seca, num 

reactor fluxo pistão vertical (De Baere e Mattheeuws, 2008). Este processo tem uma 

primeira etapa que consiste na separação das diferentes fracções e na redução da fracção a 

tratar. Os resíduos pré-tratados são misturados com resíduos digeridos extraídos do fundo 

do reactor, na proporção de uma parte de resíduos frescos para seis partes de resíduos 
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digeridos, e introduzidos no topo do reactor tubular (Figura 1.11 a)). A mistura de resíduos 

obtida tem geralmente uma concentração de ST de 20 a 50% (Lissens et al., 2001; 

Vandevivere et al., 2002). 

 

O processo KOMPOGAS funciona de modo semelhante ao processo DRANCO, excepto no 

funcionamento do reactor fluxo pistão, que neste caso opera na horizontal (Figura 1.11 b)). 

O conceito de recirculação dos resíduos digeridos é igual, no entanto a homogeneização e 

ressuspensão das partículas pesadas, existentes no conteúdo do reactor, são conseguidas 

através da rotação lenta de impulsores colocados dentro do reactor e que funcionam de 

modo intermitente. Este processo requer um ajuste cuidado do conteúdo de sólidos no 

interior do reactor (23% de ST), pois com valores baixos as partículas pesadas como a areia 

e o vidro tendem a depositar e acumular-se no fundo do reactor, enquanto valores elevados 

causam resistência excessiva ao fluxo no reactor (Lissens et al., 2001; Vandevivere et al., 

2002). Este processo foi concebido para tratar especificamente resíduos de jardins, frutas e 

vegetais com 15 a 40% de ST. A primeira estação comercial foi construída em 1992, com 

um reactor de 200 m3, capaz de tratar 3 000 ton.ano-1 de frutas, vegetais e resíduos de 

jardim (Sharma et al., 1999). 

 

Um dos processos mas antigo que se conhece baseado na biometanização é o processo 

VALORGA desenvolvido pela empresa VALORGA INTERNATIONAL SAS em 1981 

(Valorga, 2009). Em 1988 foi construída a primeira estação comercial em Amiens (França) 

(Mata-Alvarez, 2002) com capacidade de tratar 55 000 ton.ano-1, tendo sido ampliada para 

85 000 ton.ano-1 em 1996 (Valorga, 2009). 

 

O processo VALORGA é um processo semi-contínuo, com um único estágio em reactores 

fluxo pistão circular em que a agitação ocorre através da injecção do biogás produzido no 

fundo do reactor (Figura 1.11 c)). A injecção de biogás é efectuada através de uma rede de 

difusores com funcionamento intermitente de 15 em 15 minutos. A principal característica 

deste processo é a ausência de qualquer meio mecânico no interior do reactor, evitando 

deste modo problemas de abrasão e manutenção, os quais são importantes nas estações 

de tratamento (Fruteau de Laclos et al., 1997). Tal como no processo KOMPOGAS a água 

do processo é recirculada de modo a obter um conteúdo de sólidos no interior do reactor de 

30% ST. Um dos problemas que pode surgir no processo VALORGA é a possibilidade de 

obstrução dos injectores que promovem a introdução de biogás no reactor para fomentar a 

homogeneização do seu conteúdo, aumentando deste modo os custos de manutenção 

associados a este processo (Vandevivere et al., 2002). 
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No processo de digestão anaeróbia descontínuo com um único estágio, o lixiviado é 

recirculado para o topo do reactor onde é gerado, este é o princípio do processo BIOCEL. 

Este processo opera com elevadas concentrações de sólidos (30 a 40% de ST), em 

condições mesófilas. Ensaios à escala laboratorial foram realizados em 1990 para minorar o 

desequilíbrio que ocorria no arranque de um reactor em descontínuo pelo processo BIOCEL, 

havendo um aumento da concentração de AOV e o consequente abaixamento do pH. 

Nesses ensaios verificou-se que um pré-tratamento aeróbio provocava uma perda de cerca 

de 40% do potencial de produção do biogás (ten Brummeler et al., 1990). Em 1992 foram 

realizados novos ensaios com o processo BIOCEL já à escala piloto, com reactores de 5 e 

450 m3 (ten Brummeler et al., 1992). Em 1997 foi construída a primeira estação de 

tratamento comercial em Lelystad (Holanda) com uma capacidade de tratamento de 50 000 

ton.ano-1. Os resíduos a tratar são sujeitos a uma primeira fase de separação, para remoção 

dos componentes não biodegradáveis. A fracção biodegradável é introduzida em reactores 

descontínuos, a operar em paralelo, conjuntamente com o inóculo. Os reactores são 

selados, sendo criada uma pressão no seu interior de 500 kPa. Após cerca de 21 dias a 

produção de biogás é praticamente nula, procedendo-se à abertura dos reactores. O fundo 

dos reactores é perfurado e existe uma câmara onde é recolhido o lixiviado produzido 

durante a digestão, o qual é aquecido e recirculado para o interior do reactor (ten 

Brummeler, 1999). 

 

O processo BIOCEL é caracterizado por concentrações elevadas de AOV no interior dos 

reactores, possíveis causadoras da inactivação dos microrganismos patogénicos presentes 

no substrato a digerir. O processo BIOCEL é uma das tecnologias com custos mais baixos 

por tonelada de resíduos tratados, pois a digestão descontínua num único estágio é um 

processo simples comparativamente aos processos contínuos (ten Brummeler et al., 1990). 

 

O processo SEBAC (Sequencing Batch Anaerobic Composting) foi patenteado em 1993 pelo 

Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade da Florida (Estados Unidos da 

América), tendo sido construído um piloto com três reactores “batch” para tratar duas das 

fracções dos resíduos sólidos, a FORSU e os resíduos de jardim. Este processo tem sido 

desenvolvido para ultrapassar as limitações de outros processos, designadamente as 

necessidades de uma grande quantidade de inóculo, de agitação e a possibilidade de 

instabilidades (Sharma et al., 1999). O processo SEBAC consiste basicamente na 

fermentação da fase sólida e na recirculação do lixiviado, sendo que cada ciclo de 

tratamento engloba três estágios integrados, os quais interagem entre si através da 

recirculação do lixiviado maturado produzido pelos resíduos tratados (Figura 1.12) 

(Chynoweth, et al., 1992). A fracção orgânica dos resíduos sólidos, obtida após  
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pré-tratamento, é introduzida no primeiro reactor onde se inicia o ciclo de tratamento. O 

lixiviado obtido na base do primeiro reactor, contendo elevadas concentrações de AOV, é 

recirculado e introduzido no topo de outro reactor (velho). No segundo estágio o lixiviado é 

recirculado continuamente para o topo do reactor. O lixiviado recolhido (terceiro estágio) que 

é essencialmente rico em inóculo, nutrientes e substâncias com poder tampão, é utilizado na 

fase de arranque, sendo recirculado para o reactor (novo) que recebe a alimentação fresca, 

resíduos orgânicos biodegradáveis (Vandevivere et al., 2002). 

 

 
Figura 1.12. Esquema de tratamento do processo SEBAC (adaptado de Sharma et al., 1999) 

 

Um dos métodos para aumentar a concentração de microrganismos metanogénicos que têm 

um crescimento lento é a utilização de um segundo estágio com material de enchimento, o 

qual permite uma maior área para os microrganismos se agregarem, densidades de células 

maiores e idade de lamas mais longas. No entanto um dos pré-requisitos para este tipo de 

processo é que a alimentação do segundo estágio seja pouco carregada em partículas 

suspensas, o que implica que os sólidos suspensos que permanecem após a hidrólise 

(primeiro estágio) devem ser removidos. Um dos processos industriais com este tipo de 

esquema é o processo BTA, que começou a ser desenvolvido em 1986 pela empresa alemã 

Biotechnische Abfallverwertung GmbH & Co. KG (Nichols, 2004). 
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O processo BTA é composto por dois estágios, por via húmida. O esquema de tratamento 

do processo BTA é apresentado na Figura 1.13 (Vandevivere et al., 2002). Neste processo é 

realizado um pré-tratamento mecânico, que consiste na eliminação dos componentes não 

biodegradáveis, por exemplo, plásticos, pedras e metais. A fracção orgânica dos resíduos 

resultante do pré-tratamento é misturada com água recirculada do próprio processo, sendo 

obtida uma pasta com um conteúdo de ST de 10%. Essa pasta é posteriormente 

desidratada e o líquido resultante é conduzido directamente ao reactor metanogénico 

(segundo estágio). A fracção sólida resultante da desidratação é ressuspendida com água 

do processo e enviada para hidrólise num reactor de mistura completa, em condições 

mesófilas durante 2 a 3 dias. Uma das vantagens dos processos com dois estágios e com 

retenção de biomassa é a possibilidade de aplicar cargas orgânicas elevadas, que no 

processo BTA pode ir até 10 kgSV.m-3.d-1. A maior desvantagem deste processo é em 

termos técnicos, visto necessitar de vários reactores para alcançar o que outros processos 

conseguem num único reactor (Lissens et al., 2001; Vandevivere et al., 2002).  

 

 
Figura 1.13. Esquema de tratamento do processo BTA (adaptado de Vandevivere et al., 2002) 

 

A primeira estação de tratamento comercial do processo BTA foi construída em 1990, em 

Elsinore (Dinamarca) com uma capacidade de tratamento de 20 000 ton.ano-1 (Nichols, 

2004). Outro exemplo da aplicação do processo BTA à escala industrial é a estação de 

tratamento de co-digestão (FORSU e resíduos orgânicos comerciais) localizada em Bavaria 

(Alemanha) com capacidade de tratar 15 000 ton.ano-1 (Kübler et al., 2000). 
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O processo KCA foi desenvolvido pela empresa alemã LINDE-KCA-Dresden GmbH em 

parceria com a LINDE-BRV Biowaste technologies AG. Este processo pode ser constituído 

por um ou mais estágios e operar na gama mesófila ou termófila dependendo do tipo de 

resíduos a tratar.  

 

Considerando o processo de dois estágios, os resíduos são introduzidos num tanque em 

que é realizado o ajuste do teor de ST, através da adição do lixiviado resultante do processo 

de desidratação dos resíduos digeridos. Essa mistura dá origem a uma pasta que é 

introduzida numa grelha para separação de alguns contaminantes. Posteriormente é 

transferida para um reactor com agitação, onde ocorre a hidrólise, seguindo-se outro reactor 

onde se dá a metanogénese (Figura 1.14). Uma das principais características do processo 

de tratamento é a recirculação do biogás produzido para o interior do reactor de modo a 

promover a agitação do seu conteúdo. 

 

 
Figura 1.14. Esquema de tratamento de resíduos orgânicos através do processo KCA 

(adaptado BSWA e IDNR, 2004). 
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equipados com três agitadores verticais, sendo adicionada água recirculada do processo de 

modo a obter-se uma pasta com um conteúdo de ST de 10 a 15%. Essa pasta é então 

digerida em reactores de mistura completa onde os sólidos são mantidos em suspensão 

através de agitadores verticais (Lissens et al., 2001). 

 

Um processo relativamente recente foi desenvolvido no Canada designando-se por 

SUBBOR (Super Blue Box Recycling Corp.), para a digestão anaeróbia de RSU. Este 

processo envolve dois estágios ambos metanogénicos e separados por um passo de 

desintegração a vapor. No processo SUBBOR os resíduos são previamente misturados com 

o inóculo e introduzidos num digestor, em condições termófilas, durante cerca de 35 dias e 

com uma concentração de ST de 25%. Depois da primeira digestão os resíduos são 

submetidos à desintegração a vapor durante 5 minutos e a 240ºC. Nesta etapa de 

desintegração o material é aquecido a uma temperatura superior à do ponto de ebulição da 

água e sobre pressão, seguida de uma despressurização rápida, melhorando deste modo a 

hidrólise da celulose e hemicelulose e facilitando a digestão anaeróbia dos resíduos.  

Segue-se a segunda etapa de digestão durante cerca de 15 dias, sendo obtida uma 

produção de biogás 40% superior à obtida na primeira digestão (Liu et al., 2002). Um 

exemplo do processo SUBBOR é a estação de tratamento construída em Guelph (Canada) 

(Chavez-Vazquez e Bagley, 2002). 

 

Devido à crescente importância do processo de digestão anaeróbia e ao elevado número de 

tecnologias disponíveis são necessárias ferramentas para avaliar todos os processos 

disponíveis, assim como o tipo de resíduos adequados ao tratamento. Chavez-Vazquez e 

Bagley (2002) desenvolveram um método normalizado de comparação e avaliação das 

várias tecnologias de digestão anaeróbia, tendo para tal escolhido alguns parâmetros, 

designadamente, produção de biogás por 1000 kg de SV na alimentação, carga orgânica e 

percentagem de SV removidos, e efectuado diversos balanços de massa. No Quadro 1.7 é 

apresentada a produção de biogás obtida por diferentes componentes da FORSU através 

da utilização das diversas tecnologias de digestão anaeróbia, sendo possível escolher a 

tecnologia que produz mais biogás em função da alimentação de resíduos seleccionada. 
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Quadro 1.7. Produção de biogás para diferentes componentes da FORSU utilizando 

diversas tecnologias de digestão anaeróbia (adaptado Chavez-Vazquez e 

Bagley, 2002). 

  Produção de biogás (m3/kg SV)  

 VALORGA KOMPOGAS DRANCO BTA BIOCEL SUBBOR 

Resíduos alimentares 0,634 0,460 0,671 0,695 0,498 0,880 

Resíduos de jardim 0,211 0,152 0,426 0,230 0,166 0,293 

Papel e cartão 0,353 0,256 0,485 0,385 0,277 0,490 

 

 

 

1.4. Digestão Anaeróbia versus Co-digestão de Resíduos 

 

Na digestão anaeróbia de resíduos sólidos existe uma opção interessante, para melhorar o 

seu rendimento, que é a co-digestão (Mata-Alvarez et al., 2000). O termo co-digestão é 

usado para descrever o tratamento, numa única instalação, de resíduos de diferentes 

proveniências e com características complementares (Hartmann et al., 2002; Fernández et 

al., 2005). A co-digestão apresenta diversas vantagens, por exemplo, optimização da 

relação C/N, aumento da carga orgânica biodegradável (Sosnowski et al., 2003), aumento 

do poder tampão (Mshandete et al., 2004), diluição de potenciais compostos tóxicos e 

equilíbrio dos nutrientes disponíveis (Agdag e Sponza, 2005).  

 

Ao combinar resíduos de diferentes proveniências será possível tratar pelo processo de 

digestão anaeróbia uma significativa variedade de resíduos orgânicos, designadamente, 

FORSU, lamas, resíduos orgânicos industriais e resíduos de agro-pecuárias (Hartmann et 

al., 2002). Na prática, os resíduos produzidos num determinado local podem não viabilizar, 

em termos económicos, o seu tratamento através da digestão anaeróbia, por não serem 

produzidos em quantidades suficientes ou não terem as características apropriadas (Misi e 

Forster, 2001), pois a composição dos resíduos varia com o local de origem, o clima, as 

estações do ano, os costumes culturais e o grau de desenvolvimento (Rounsefell et al., 

2007). No entanto, é possível ultrapassar tal situação com a construção de estações de 

tratamento centrais, que são viabilizadas face à maior disponibilidade de substratos para 

processamento (Misi e Forster, 2001). Nas instalações já existentes é exequível a  

co-digestão de resíduos, permitindo a redução de custos de investimento inicial e 

operatórios (Cecchi et al., 1996). 
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Adicionalmente a co-digestão permite um tratamento estável dos resíduos orgânicos, que 

variam significativamente durante todo o ano, quer em quantidade, quer em qualidade 

(Angelidaki e Ahring, 1997). 

 

As vantagens da co-digestão no processo de digestão anaeróbia estão essencialmente 

ligadas às seguintes áreas: aumento da produção de metano, aumento da estabilidade do 

processo e manuseamento do resíduo mais fácil. O tratamento de resíduos por co-digestão 

é economicamente mais favorável, devido à combinação de resíduos de diferentes origens 

numa única instalação e ao tratamento de maiores quantidades de resíduos em estações 

centrais e de maiores dimensões (Hartmann et al., 2002). 

 

Já existem diversos estudos de co-digestão de resíduos orgânicos de diferentes 

proveniências, no entanto a diversidade de parâmetros operatórios e de resultados obtidos é 

significativa (Quadro 1.8), pois a variabilidade da composição da mistura de alimentação dos 

reactores anaeróbios afecta a produção do biogás, quer em termos de quantidade, quer em 

termos de qualidade (Di Palma et al., 1999). 

 

A co-digestão anaeróbia de frutas, vegetais e outros substratos foi investigada por diversos 

autores (Callaghan et al., 1999; Callaghan et al., 2002; Dinsdale et al., 2000; Gómez et al., 

2006; Misi e Foster, 2001; Misi e Foster, 2002), nomeadamente com resíduos sólidos de 

agro-pecuárias e lamas domésticas e industriais. 

 

Bouallagui et al. (2003, 2004a, 2004b) realizaram diversos estudos de digestão anaeróbia 

de frutas, vegetais e outros substratos. Em 2003 foi realizado um estudo com o objectivo de 

estabelecer as condições óptimas para a conversão de frutas e vegetais em biogás e, 

avaliar o desempenho de digestores tubulares alimentados com cargas orgânicas elevadas. 

Pela análise dos resultados obtidos verificou-se que era possível alcançar produções de 

biogás elevadas (0,707 m3.kg-1SV adicionados) com uma concentração na alimentação dos 

reactores de 6% de ST. Os reactores tubulares utilizados nesse estudo apresentaram um 

comportamento idêntico aos dos processos com dois estágios. No ano de 2004 foram 

realizados dois estudos, tendo o primeiro avaliado qual o efeito da gama de temperatura 

adequada para a digestão anaeróbia de frutas e vegetais, através de ensaios na gama 

psicrófila, mesófila e termófila. Dos resultados obtidos foi possível concluir que a produção 

de biogás era superior na gama termófila em 144 e 41 % comparativamente às gamas 

psicrófila e mesófila, respectivamente. No segundo estudo foi analisado o desempenho do 

processo de digestão anaeróbia de frutas e vegetais, utilizando dois estágios. Os resultados 
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obtidos permitiram concluir que os dois estágios são necessários para melhorar o 

rendimento do processo e que as frutas e vegetais são substratos extremamente 

biodegradáveis. 

 

Face à importância de identificar qual a mistura de substratos adequada para o processo de 

digestão anaeróbia Misi e Forster (2001) realizaram um estudo sobre a co-digestão de 

frutas, vegetais e resíduos de agro-pecuárias, tendo aplicado métodos estatísticos de design 

de experiências, para estimar qual a razão óptima desses substratos. Os resultados obtidos 

permitiram concluir que é possível utilizar os referidos métodos com sucesso, sendo uma 

ferramenta útil na gestão das estações de tratamento com o processo de digestão 

anaeróbia. 
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Quadro 1.8. Estudos de co-digestão anaeróbia de resíduos sólidos 

Substrato Processo Temperatura Produção de metano % de CH4 Referência 

FORSU (simulada) e 
lamas (primárias e 
secundárias) 

Descontínuo (40 dm3); 

Semi-contínuo, 2 
estágios (9 e 14 dm3) 

Termófila; 

Termófila e 
mesófila 

0,4-0,6 dm3biogás.g-1SSVa > 60 Sosnowski et al., 2003 

FORSU e lamas 
industriais (tintas) 

Descontínuo (2,4 L) Mesófila 0,04-0,148 gCH4-CQOr.g-1.SSVa 37-62 Agdag e Sponza, 
2005 

FORSU e lamas 
(primárias e secundárias) 

Descontínuo (100 mL) Mesófila 0,199-0,694 m3CH4.kg-1SVa
* 45-75 Di Palma, et al., 1999 

FORSU (simulada) e 
gordura (animal e vegetal) 

Semi-contínuo (14 L) Mesófila 0,3-0,5 m3CH4.kg-1SVr 58-61 Fernández et al., 2005 

FORSU, relva e trevo (35 L e 16 m3) Mesófila 0,30-0,34 dm3CH4.g-1SV 

0,33-0,38 dm3CH4.g-1SV 

57-59 

60-63 

Nordberg e Edström, 
2005 

Resíduos Industriais 
(amido) e lamas 
(primárias e secundárias) 

Contínuo (500 mL) Mesófila 0,6 m3biogás.kg-1SV 64-67 Murto et al., 2004 

Mistura de resíduos 
industriais, resíduos de 
suiniculturas, matadouros 
e restaurantes, frutas e 
vegetais 

Contínuo (3L) Mesófila 0,8-1,0 m3biogás.kg-1SV 68,2-70,5 Murto et al., 2004 
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Quadro 1.8. Estudos de co-digestão anaeróbia de resíduos sólidos (continuação) 

Substrato Processo Temperatura Produção de metano % de CH4 Referência 

Vegetais, carne e lamas 
(primárias) 

Contínuo (200 L) Mesófila 0,50-0,83 dm3 biogás.g-1SV 63-65 Corti e Lombardi, 2007 

Frutas e vegetais Semi-contínuo (18L) Mesófila 0,514-0,707 m3 biogás.kg-1SVa 50-65 Bouallagui et al., 2003 

Frutas e vegetais Semi-contínuo (18 L) Psicrófila 

Mesófila 

Termófila 

0,386-0,625 m3biogás.kg-1SVa 

0,183-0,706 m3biogás.kg-1SVa 

0,734-0,997 m3biogás.kg-1SVa 

56-58 

54-65 

58-62 

Bouallagui et al., 
2004a 

Frutas e vegetais Descontínuo, 2 
estágios, (1,5L e 5L) 

Mesófila 0,363-0,450 m3.kg-1CQOa 69-71 Bouallagui et al., 
2004b 

Frutas, vegetais e 
resíduos de  
agro-pecuárias 

Descontínuo (1L) Mesófila 0,120-0,250 m3CH4.kg-1SVa 85-95 Misi e Foster, 2001 

Frutas, vegetais e 
resíduos de  
agro-pecuárias 

Semi-contínuo (15 L) Mesófila 0,164-0,244 m3CH4.kg-1SVa 63,8-69,2 Misi e Foster, 2002 

Frutas, vegetais e 
resíduos de  
agro-pecuárias 

Descontínuo (1L) Mesófila 0,23 m3 CH4.kg-1.SVr - Callaghan et al., 1999 
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Quadro 1.8. Estudos de co-digestão anaeróbia de resíduos sólidos (continuação) 

Substrato Processo Temperatura Produção de especifica % de CH4 Referência 

Frutas, vegetais e 
resíduos de  
agro-pecuárias 

Contínuo (18 L) Mesófila 0,23-0,45 m3CH4.kg-1SVa - Callaghan et al., 2002 

Frutas e vegetais e lamas Contínuo, 2 estágios 
(5 e 8L) 

Mesófila 0,37 m3biogás.kg-1SVa 68 Dinsdale et al., 2000 

Frutas e vegetais e lamas 
primárias 

Contínuo (3L) Mesófila 0,2-0,6 dm3biogás.g-1SVa - Gómez et al., 2006 

Frutas e vegetais e lamas 
primárias 

Descontínuo (60 mL) Mesófila 0,005-0,100 m3CH4.kg-1SV 6,3-40 Gomez-Lahoz et al., 
2007 

 
Notas: a - adicionados; r - removidos; * valores calculados a partir dos dados do estudo. 
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Misi e Forster (2002) realizaram um estudo sobre co-digestão de frutas, vegetais, resíduos 

de agro-pecuárias e lamas, tendo variado unicamente as proporções dos dois últimos 

substratos. Pela análise dos resultados obtidos foi possível concluir que a produção de 

metano aumentava quando era maior a fracção de resíduos de cavalariças na mistura de 

co-substratos, pelo que a produção de metano mais elevada foi obtida com a mistura de 

15% (ST) frutas e vegetais, 15% (ST) de resíduos de bovinos e 70% (ST) de resíduos de 

cavalariças. 

 

Callaghan et al. (2002) realizaram ensaios de co-digestão de frutas, vegetais e resíduos de 

agropecuárias, tendo verificado que a produção de metano aumentava com o incremento da 

fracção de frutas e vegetais até à razão de 50/50 (peso húmido). 

 

Mais recentemente Gomes-Lahoz et al. (2007) também efectuaram ensaios de co-digestão 

de várias misturas de frutas e vegetais conjuntamente com lamas primárias. Pela análise 

dos resultados obtidos verificou-se que a mistura 50% de lamas e 50% de frutas e vegetais 

e controlo de pH (através da adição de NaHCO3) foi a que apresentou maior produção de 

metano. Os ensaios realizados também demonstraram que as frutas e vegetais são muito 

biodegradáveis, pelo que a digestão anaeróbia só com estes substratos origina menores 

produções de metano e precisa de um maior controlo de pH. 

 

Sosnowski et al. (2003) realizaram ensaios de digestão anaeróbia, em descontínuo, com 

lamas (primárias e secundárias), FORSU (simulada) e ambos os substratos (75% de lamas 

e 25% de FORSU). Os resultados obtidos demonstraram que a produção acumulada de 

biogás era maior para a mistura de lamas e FORSU. Posteriormente a mistura de lamas e 

FORSU foi testada num processo semi-continuo com dois estágios, tendo sido 

genericamente mais eficiente que o processo com um só estágio, pelo que a co-digestão 

daqueles dois substratos é um método atractivo para a protecção ambiental e a poupança 

de energia.  

 

Anteriormente, Di Palma et al. (1999) testaram a co-digestão de diversas misturas de 

FORSU (proveniente de mercados) e lamas (primárias e secundárias) desde 0 a 100% de 

volume de lamas, tendo observado que a produção de biogás aumentava com o incremento 

da percentagem de FORSU utilizada, até à mistura de 30% de lamas e 70% de FORSU. 

 

Çinar et al. (2004) apresentou resultados de um estudo de co-digestão, à escala laboratorial, 

de lamas (primárias, secundárias e mistura de ambas) e resíduos sólidos na razão de 1/7 
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(resíduos/lamas), cuja análise permitiu verificar que a estabilização dos resíduos sólidos foi 

mais rápida nos ensaios com a mistura de lamas primárias e secundárias, com base na 

produção total de gás e na remoção da CQO. Tal ocorrência, pode ser explicada pela 

criação de um meio favorável ao processo anaeróbio, pelo facto de as lamas secundárias 

proporcionarem mais população microbiana que as lamas primárias que, adicionam mais 

compostos solúveis à mistura de substratos. A fase da metanogénese foi lenta devido à 

acumulação de AOV e aos baixos valores de pH. 

 

Agdag e Sponza (2005) estudaram a digestão anaeróbia da FORSU e co-digerida com 

lamas provenientes da indústria de corantes, na razão 1:1 e 1:2. Neste estudo verificou-se 

que a digestão anaeróbia da FORSU apresentava a maior produção de biogás, pois a 

remoção da matéria orgânica diminuía com o incremento da quantidade de lamas. Apesar 

da adição da FORSU às lamas ter um efeito positivo na remoção da CQO e dos AOV e no 

ajustamento do pH, há que ter em conta a origem e a toxicidade das lamas (industriais) na 

metanogénese, pois as lamas provenientes da indústria de corantes são caracterizadas por 

conterem metais, compostos orgânicos halogenados e sulfato, os quais são tóxicos para as 

bactérias metanogénicas a partir de determinadas concentrações. 

 

A co-digestão também foi aplicada à FORSU (simulada), à gordura vegetal (composta 

maioritariamente por ácido láurico, ácido mirístico e ácido palmítico) e à gordura animal 

(composta maioritariamente por ácido palmítico, ácido esteárico e ácido oleico), tendo-se 

verificado que não existiam diferenças significativas na utilização de gordura de origem 

vegetal ou animal como co-substrato (Fernández et al., 2005). 

 

A chave da co-digestão está no balanço dos diversos parâmetros na mistura dos  

co-substratos, principalmente, macro e micro nutrientes, relação C/N, pH, compostos 

inibidores/tóxicos, matéria orgânica biodegradável e sólidos totais (Hartmann et al., 2002). 

 

Outro factor extremamente importante para o sucesso da co-digestão anaeróbia é a 

biodegradabilidade dos substratos envolvidos no processo. A biodegradabilidade e por 

conseguinte o potencial de biogás dos substratos dependem da sua composição, 

designadamente do conteúdo em hidratos de carbono, lípidos e proteínas, bem como das 

fracções de celulose, hemicelulose e lenhina. Diferentes percentagens dessas fracções na 

FORSU (restos de comida, resíduos de jardim e papel) originam biodegradabilidades 

significativamente distintas (Hartmann e Ahring, 2006b). Geralmente a FORSU é composta 

por matéria orgânica lenhocelulósica além de pequenas quantidades de compostos solúveis, 
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tais como, hidratos de carbono, gorduras e proteínas (ten Brummeler, 1993 citado por 

Sanders, et al., 2002). 

 

Chandler et al (1980) (citado por Veeken e Hamelers, 1999; Sanders et al., 2002; Hartmann 

e Ahring, 2006b) propôs que a fracção biodegradável pode ser directamente relacionada 

com o conteúdo em lenhina dos substratos. Outro autor demonstrou que a 

biodegradabilidade depende, também da estrutura dos complexos lenhocelulósicos (Tong et 

al., 1990). 

 

Desde os anos noventa têm sido realizados estudos para relacionar os diversos 

componentes de um substrato (matéria orgânica, celulose, hemicelulose, lenhina e fibras) 

com ensaios de potencial metanogénico. Estudos preliminares demonstraram que não 

existia relação entre os diversos componentes de um substrato e a taxa de conversão do 

metano, excepto para a lenhina (Chynoweth et al., 1993).  

 

Resultados obtidos num estudo realizado por Veeken e Hamelers (1999) mostraram que a 

velocidade da hidrólise aumentava com o incremento da biodegradabilidade, sugerindo que 

a velocidade da hidrólise da matéria orgânica particulada é determinada pela adsorção das 

enzimas hidrolíticas às superfícies biodegradáveis. Tal facto indica que a acessibilidade do 

substrato aumenta a velocidade da hidrólise e a biodegradabilidade (Hartmann e Ahring, 

2006b). Num estudo de digestão anaeróbia de resíduos de agro-pecuárias verificou-se que 

a produção específica de metano diminuía com o aumento do conteúdo de lenhina no 

substrato (Amon et al., 2007). Amon et al. (2007) desenvolveu uma expressão (1.1) para 

estimar a produção específica de metano a partir da composição dos substratos utilizados, 

em termos de proteína, gorduras, celulose e hemicelulose. No entanto o referido modelo 

ainda necessita algum refinamento e validação. 

 

Metano (NLCH4.kg-1SV) = 19,05 (Proteína*) + 27,73 (gordura*) 1,80 (Celulose*) + 1,70 

(hemicelulose*)     (1.1) 

 

* conteúdo expresso com base na matéria seca. 

 

Posteriormente foi realizado um estudo para avaliar a relação entre a composição de 

substratos (frutas, vegetais e relva) com a produção máxima de metano (L0), mas os 

resultados obtidos parecem indicar que não é possível estimar essa produção só através da 

composição dos substratos, revelando assim a importância dos diversos factores que 

influenciam o processo de digestão anaeróbia (Gunaseelan et al., 2007). 
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Vários estudos têm sido dedicados à forma de tornar mais adequados os substratos, com 

maiores fracções lenhocelulósicas, ao processo de digestão anaeróbia, nomeadamente 

através de pré-tratamento com aumento da temperatura e de soluções alcalinas de modo a 

solubilizar ao máximo as fracções dos polímeros, no entanto os resultados obtidos revelam 

alguma inibição do processo de digestão anaeróbia (Converti et al., 1997).  

 

Existem diversos métodos para a determinação do conteúdo de lenhina de um substrato, 

sendo possível isolar a lenhina como um resíduo insolúvel ou através da sua dissolução 

(lenhina solúvel). O método de determinação da lenhina denominado por Klason é 

considerado um método padrão para a determinação do conteúdo de lenhina de amostras 

de madeira. Este método consiste no tratamento das amostras da madeira com ácido 

sulfúrico, de modo a hidrolisar os polissacarídeos a açúcar solúveis em água, sendo a 

lenhina recuperada como resíduo insolúvel (Beramendi-Orosco et al., 2004). 

 

A fracção orgânica de resíduos, compostos por frutas e vegetais, tem cerca de 75% de 

açúcares e hemicelulose (matéria facilmente biodegradável), 9% de celulose e 5% de 

lenhina (Bouallagui et al., 2005). Neste tipo de substratos a matéria orgânica particulada, 

como a celulose, a hemicelulose, a pectina e a lenhina têm de sofrer liquefacção através de 

enzimas extracelulares antes serem transformadas pelas bactérias acidogénicas (Bouallagui 

et al., 2005). Geralmente a FORSU tem uma composição semelhante, às frutas e vegetais, 

com 81,2% de matéria facilmente biodegradável, 6,1% de celulose, 2,73% de hemicelulose, 

4,95% de lenhina e 5,02 de cinzas (Castillo et al., 2006). 

 

Apesar do conceito de co-digestão (Converti et al., 1997; Hartmann et al., 2002; Fernández 

et al., 2005), as suas vantagens (Mata-Alvarez et al., 2000; Cecchi et al., 1996; Angelidaki et 

al., 1997) e a sua aplicação em estações de tratamento centralizadas (Callagham et al., 

1999; Hartmann et al., 2002), apenas cerca de 7% da capacidade total da digestão 

anaeróbia da FORSU é por co-digestão. No entanto a co-digestão anaeróbia de resíduos 

orgânicos industriais e de resíduos de agro-pecuárias tem grande implementação na 

Dinamarca desde dos anos 80, existindo mais de vinte estações de tratamento centralizadas 

(Brinkman, 1999). 

 

O facto de uma parte muito pouco significativa da capacidade total da digestão anaeróbia da 

FORSU ser por co-digestão explica-se pela existência de desvantagens económicas 

relativas ao transporte dos diferentes resíduos até às estações de tratamento centralizadas 
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e aos problemas originados pela falta de harmonização dos normativos legais dos diversos 

produtores de resíduos (Mata-Alvarez et al., 2000). 

 

Na Comunidade Europeia existem cerca de 36 000 digestores anaeróbios nas estações de 

tratamento de águas residuais (Corti e Lombardi, 2007), as quais adoptam a estabilização 

anaeróbia das lamas primárias e secundárias ou só das lamas secundárias, pois face à 

necessidade de remoção de nutrientes das águas residuais, em algumas das estações de 

tratamento não existe sedimentação primária, de modo a manter a fonte de carbono 

disponível (Bolzonella et al., 2005). Com frequência essas estações de tratamento estão 

sobredimensionadas devido ao facto das cargas orgânicas obtidas serem baixas (Bolzonella 

et al., 2005), pois geralmente no tratamento de águas residuais o processo anaeróbio tem 

como objectivo a diminuição do volume das lamas e não a optimização da produção de 

biogás (Murto et al., 2004). 

 

Face à capacidade extra que existe actualmente nas estações de tratamento de águas 

residuais e à restrição de depositar em aterro os resíduos orgânicos é de todo desejável 

estudar a forma de viabilizar co-digestão das lamas com esses substratos (Murto et al., 

2004). A conversão dos digestores anaeróbios existentes, apenas com pequenas 

modificações, é uma alternativa muito menos dispendiosa do que a construção de estações 

de tratamento de resíduos centrais (Tilche e Malaspina, 1998). 

 

A co-digestão anaeróbia apresenta-se como solução viável quer em termos técnicos quer 

em termo económicos, pois permite tratar os resíduos orgânicos com produção de biogás, o 

que contribui para o cumprimento das metas impostas pela Directiva Europeia 2001/77/EC 

relativa à produção de energia eléctrica a partir de fontes renováveis. 

 

Apesar de existirem diversos estudos sobre co-digestão como já foi referido ainda é 

necessário aprofundar e desenvolver os conhecimentos sobre este tema, pois é elevado o 

número de factores envolvidos na co-digestão anaeróbia, nomeadamente agitação, carga 

orgânica (Gómez et al., 2006), tipo de reactor utilizado (Bouallagui et al., 2005), 

fraccionamento dos substratos, quantidade e qualidade de biogás, assim sendo, existe a 

necessidade de realizar mais estudos com os referidos substratos para que seja possível 

dispor de informação detalhada com vista à viabilização e optimização de todo o processo 

de digestão anaeróbia. 
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1.5. Ensaios para Análise e Optimização da Digestão Anaeróbia de Resíduos Sólidos 

 

O desempenho de um reactor anaeróbio no qual é digerido um substrato complexo depende 

da actividade enzimática, da biomassa e das características do substrato, sendo que estes 

factores se manifestam através de parâmetros como a actividade metanogénica (Sanders et 

al., 2002) e o potencial metanogénico (Buffiere et al., 2006). 

 

 

1.5.1. Ensaios de actividade metanogénica 

 

A actividade de um grupo de microrganismos pode ser medida pela quantidade de substrato 

consumido ou de produto originado por esses mesmos microrganismos, durante um 

determinado intervalo de tempo. O benefício prático dos ensaios de actividade é que podem 

ser utilizados para detectar condições instáveis mesmo antes dessas condições se tornarem 

evidentes, através da determinação de parâmetros como o pH e a concentração de AOV. A 

actividade é um indicador e não uma medida exacta da concentração de biomassa, porque 

a alteração de uma porção de actividade é atribuída à manutenção da biomassa 

(Nopharatana et al., 1998). 

 

A determinação da actividade metanogénica da biomassa anaeróbia é importante, pois 

permite classificar o seu potencial na conversão de substratos solúveis a metano e dióxido 

de carbono. Com os ensaios de actividade metanogénica é possível determinar a carga 

orgânica óptima para um arranque rápido e seguro de um digestor anaeróbio (James et al., 

1990), a concentração de azoto amoniacal máxima sem que ocorra inibição, o pH adequado 

à biomassa anaeróbia (Liu e Sung, 2002), o efeito da temperatura e suas flutuações 

(Mshandete et al., 2004), a resistência dos sistemas anaeróbios à exposição de oxigénio 

(Estrada-Vázquez et al., 2003) e o efeito dos AOV de cadeia longa nas bactérias anaeróbias 

(Pereira et al., 2003). 

 

Geralmente nos ensaios de actividade metanogénica, o seu valor máximo é obtido através 

da adição de um excesso do substrato ao inóculo, sendo, a mistura, posteriormente 

colocada em condições desejáveis (pH e temperatura) e medida a taxa de conversão do 

substrato. 

 

No processo de digestão anaeróbia o metano pode ser formado a partir do acetato e/ou do 

hidrogénio (mais dióxido de carbono). Geralmente, nas condições existentes num reactor a 
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capacidade de transformação do acetato representa cerca de 70% e a capacidade de 

transformação do hidrogénio representa cerca de 30% (Alves e Oliveira, 2005). No entanto, 

a taxa de reprodução das bactérias metanogénicas que convertem o acetato é menor que a 

taxa de reprodução das bactérias metanogénicas que convertem o hidrogénio, pelo que, a 

capacidade de transformação do acetato (actividade metanogénica acetoclástica) é 

considerada mais critica que a transformação do hidrogénio (actividade metanogénica 

hidrogenotrófica), no desempenho do reactor. Assim, geralmente a actividade metanogénica 

que é medida corresponde à actividade metanogénica acetoclástica (Sanders et al., 2002). 

 

No entanto existem alguns estudos em que foi determinada a actividade metanogénica 

hidrogenotrófica, tendo sido utilizados como substrato H2 e CO2 (Chanakya et al., 1997; 

Pereira et al., 2003). 

 

Sanders et al. (2002) refere que os ensaios de actividade metanogénica acetoclástica 

consistem na adição de um excesso de acetato, juntamente com nutrientes, elementos 

vestigiais e uma solução tampão (Quadro 1.9), a uma amostra de inóculo, sendo depois 

medida a taxa de produção de metano nas condições desejáveis. Estes ensaios são 

realizados em recipientes de vidro, tapados com uma tampa que geralmente possui um 

septo que, permite a recolha de amostras sem que seja necessário proceder à abertura do 

recipiente. No caso de inóculo proveniente de reactores que tratam FORSU é aconselhável 

escolher recipientes com volume e abertura adequado ao tipo de inóculo. 

 

Quadro 1.9. Solução de nutrientes e elementos vestigiais para ensaios de actividade 

metanogénica (Sanders et al., 2002) 

Solução de nutrientes   Solução de elementos vestigiais  

NH4Cl 2,8 g.L-1  FeCl2.4H2O 2000 mg.L-1 

K2HPO4 2,5 g.L-1  H3BO3 50 mg.L-1 

MgSO4.7H2O 1,0 g.L-1  ZnCl2 50 mg.L-1 

CaCl2.2H2O 0,1 g.L-1  CuCl2.2H2O 38 mg.L-1 

Extracto de levedura 1,0 g.L-1  MnCl2.4H2O 500 mg.L-1 

Solução de elementos vestigiais 10 mL.L-1  (NH4)6Mo7O24.4H2O 50 mg.L-1 

   AlCl3.6H2O 90 mg.L-1 

   CoCl2.6H2O 2000 mg.L-1 

 

Geralmente, os recipientes utilizados nos ensaios de actividade metanogénica podem ter 

uma capacidade variável, nomeadamente, 16 mL (Nopharatana et al., 1998), 25 mL  
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(Pereira et al., 2003), 45 mL (James et al., 1990), 65 mL (Chanakya et al., 1997), 160 mL 

(Estrada-Vázquez et al., 2003), 250 mL (Liu e Sung, 2002), pelo que deve ser escolhido um 

volume adequado às características do inóculo objecto de estudo, ou seja de forma a que as 

quantidades manuseadas sejam representativas. 

 

A concentração do inóculo que vai ser testado em termos de actividade metanogénica é um 

dos factores fundamentais para o sucesso dos ensaios. Essa concentração deve ser 

escolhida com base na taxa de produção de metano mensurável e na ocorrência de 

limitações difusionais. No caso de um inóculo granular muito activo é aconselhável uma 

concentração de 1,5 a 3 g.L-1 (Sanders et al., 2002). James et al. (1990) refere que o inóculo 

deve ser introduzido nos recipientes e diluído com uma solução mineral até uma 

concentração de 2,5 gSV.L-1. Estrada-Vázquez et al. (2003) menciona que o inóculo depois 

de introduzido nos recipientes tem uma concentração final de cerca de 1,6 g SSV.L-1. No 

entanto, para um inóculo menos activo, como é o caso do inóculo proveniente da digestão 

anaeróbia da FORSU, como regra prática, pode ser empregue uma concentração de 5 a  

10 g.L-1 (Sanders et al., 2002). 

 

Também a concentração do substrato usada nos ensaios de actividade é primordial, pois 

aplicam-se as mesmas considerações que foram feitas para o inóculo e ainda o facto dessa 

concentração poder atingir níveis de inibição do processo anaeróbio, pelo que a 

concentração de substrato seleccionada tem que ser inferior à da inibição. Como já foi 

referido anteriormente, a actividade metanogénica mais determinante é a acetoclástica, pelo 

que o acetato é o substrato mais usado. A concentração de acetato referida em diversos 

estudos varia, designadamente 100 mM de acetato de sódio (Nopharatana et al., 1998), 

0,25 a 1,73 g HAc.g-1SSV (James et al., 1990), 2,0 g HAc.L-1 (Chanakya et al., 1997), 0,1 a 

1,8 g HAc-CQO.L-1 (Liu e Sung, 2002). No caso dos ensaios de digestão anaeróbia da 

FORSU pode ser utilizada uma concentração de acetato média de 2,5 g CQO.L-1 (Sanders 

et al., 2002). 

 

Durante a realização dos ensaios de actividade é necessário prevenir limitações difusionais 

e a formação de camadas flotantes, pelo que é desejável que o conteúdo dos recipientes 

utilizados nos ensaios seja regularmente agitado. Normalmente neste tipo de ensaios os 

recipientes são colocados em banhos termoestabilizados com agitação, assegurando deste 

modo agitação e temperatura constantes. Se não for utilizado um meio mecânico de 

agitação é necessário agitar manualmente cada recipiente pelo menos antes de cada 

determinação de biogás. Relativamente à intensidade de agitação aplicada às misturas 

substrato/inóculo, nos ensaios de actividade metanogénica, podem ser utilizados diversos 
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valores, 80 rpm (Estrada-Vázquez et al., 2003), 150 rpm (Pereira et al., 2003) e 200 rpm (Liu 

e Sung, 2002). 

 

Normalmente os ensaios de actividade são realizados com controlo de pH, pois este é um 

dos parâmetros que afecta a taxa de produção de metano e que varia durante o tempo de 

ensaio, em consequência da produção de CO2. O controlo do pH, geralmente é obtido pela 

adição de um sal (tampão), que no caso de um inóculo bem estabilizado pode ser o 

bicarbonato. No caso dos ensaios com inóculo proveniente da degradação da FORSU é 

aconselhável usar um tampão de fosfato, porque o CO2 juntamente com o H2 proveniente do 

inóculo podem servir como substrato da metanogénese hidrogenotrófica, levando a 

resultados incorrectos (Sanders et al., 2002). No entanto alguns autores efectuaram ensaios 

de actividade metanogénica sem controlo de pH (Chanakya et al., 1997) e sem a adição de 

nutrientes e elementos vestigiais (Nopharatana et al., 1998; Nopharatana et al., 2007), tendo 

como objectivo avaliar as condições da degradação anaeróbia tal como ocorre nos reactores 

à escala industrial. 

 

Nos ensaios de actividade metanogénica a produção de metano é avaliada regularmente de 

modo a permitir o cálculo da taxa de produção do metano. A medição da produção de 

metano é efectuada por diversos métodos, sendo dois deles os mais usados. O primeiro 

método consiste na utilização do espaço livre do recipiente onde são colocados o inóculo e 

o substrato para armazenamento do biogás produzido, o qual é posteriormente recolhido 

com uma seringa, para determinação do seu volume e analisado por cromatografia gasosa 

(Nopharatana et al., 1998; Liu e Sung, 2002). O segundo método resume-se à utilização de 

manómetros capilares para o registo do volume de biogás produzido seguida de uma 

determinação do seu conteúdo em metano, permitindo assim a quantificação do metano 

produzido (James et al., 1990). 

 

A produção de metano obtida nos ensaios de actividade metanogénica pode ser descrita 

pela expressão 1.2 (Veeken e Hamelers, 2000). 

 

( ) tμ

max

0
4

maxe 
μ
AtCH 








−=       (1.2) 

Onde:  

CH4(t) = produção de metano acumulada no tempo t (nas condições de 0ºC e 1 atm); 

A0 = actividade acetoclástica inicial (mg CQO.g-1SV.d-1); 

µmáx = taxa especifica de crescimento microbiano máxima (d-1); 

t = o tempo (d). 



DIGESTÃO ANAERÓBIA DE RESÍDUOS 

 56 

 

A produção de metano em função do tempo tem um comportamento linear, pelo que a 

actividade pode ser directamente calculada pelo declive do gráfico da produção de metano 

acumulada em função do tempo, mas apenas no caso do inóculo utilizado ser extremamente 

activo, como por exemplo o inóculo anaeróbio granular. No entanto este método é 

inadequado para o calculo da actividade metanogénica da degradação anaeróbia da 

FORSU ou resíduos de jardim, porque a produção de metano é baixa, sendo necessário 

acompanhar essa produção por períodos de tempo mais longos, logo o gráfico da produção 

de metano em função do tempo não tem um comportamento linear. A actividade 

metanogénica acetoclástica inicial deverá ser obtida pela aplicação de uma função não 

linear na tendência da produção de metano (Sanders et al., 2002). 

 

Existe um outro método para determinar a actividade metanogénica que permite a sua 

avaliação em contínuo e que torna possível a sua aplicação em linha. Esse método tem 

como princípio o aumento do pH após a adição de acetato ao inóculo, devido ao consumo 

do ácido acético. Num reactor a pH constante, o pH é mantido através da adição de ácido 

acético, a qual é controlada e registada através de um computador. A quantidade de ácido 

acético adicionado corresponde à quantidade de acetato consumida que, por sua vez 

corresponde à actividade metanogénica. Para que tal ensaio resulte não pode haver 

diminuição da concentração de acetato para valores que levem à limitação ou inibição do 

substrato. O referido método foi inicialmente apresentado por Rozzi et al. (2002) que 

postulava que a concentração de acetato permanecia constante durante ensaios de curta 

duração, e que para ensaios com alguns dias de duração era previsível um abaixamento do 

acetato. Posteriormente o método foi melhorado por Mösche e Meyer (2003) que 

propuseram algumas modificações, designadamente a adição de hidróxido de sódio ao 

titulante e o controlo cuidado do pH quando o reactor é saturado com gás. Apesar das 

modificações propostas terem melhorado significativamente o método original, em termos da 

redução dos erros associados à determinação da actividade metanogénica, ainda não é 

possível manter na perfeição a concentração de acetato devido à fraca estabilidade dos 

parâmetros de calibração do eléctrodo de pH. 
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1.5.2. Ensaios de potencial metanogénico 

 

No processo de degradação anaeróbia também é necessário avaliar as características dos 

substratos que irão ser processados desse modo. Uma das formas de avaliar as 

características de diversos substratos disponíveis, para degradação anaeróbia, é através da 

realização de testes laboratoriais em descontínuo, de forma a obter o potencial 

metanogénico de cada um, ou seja, estimar a conversão última e a produtividade de metano 

associadas aos diversos substratos orgânicos (Owen et al., 1979).  

 

Os ensaios de potencial metanogénico foram desenvolvidos como um ensaio padrão, 

envolvendo a incubação em descontínuo, de um substrato, e em condições ideais de 

degradação anaeróbia, utilizando um inóculo em excesso e com uma vasta diversidade de 

microrganismos anaeróbios, de nutrientes em excesso, de uma concentração de substrato 

inferior à dos níveis de inibição, de capacidade tampão em excesso, temperatura moderada 

e condições estritamente anaeróbias (Chynoweth et al., 1993). 

 

Existem diversas metodologias para a realização de ensaios em descontínuo, uma das mais 

utilizadas é a apresentada por Owen et al. (1979), na determinação do potencial 

metanogénico de águas residuais. Este método baseia-se essencialmente na incubação de 

uma quantidade de substrato, meio sintético e inóculo anaeróbio, na medição do volume de 

biogás produzido e na determinação da sua composição. 

 

De acordo com Angelidaki et al. (2009) apesar dos diversos estudos já realizados sobre 

ensaio de potencial metanogénico, existe ainda uma grande dificuldade de comparação dos 

resultados obtidos, nomeadamente devido à diversidade de equipamentos, condições 

ambientais e protocolos utilizados e à apresentação de resultados nas mais variadas 

unidades. 

 

Em termos práticos os ensaios de potencial metanogénico são realizados em triplicado 

(Owens e Chynoweth, 1993; Hansen et al., 2003; Valvilin et al., 2004; Angelidaki et al., 

2009) e com recipientes de capacidade variável, nomeadamente 100 mL (Lin et al., 1999), 

125 mL (Yu et al., 2004), 135 mL (Gunaseelan, 2007), 250 mL (Isci e Demier, 2007), 275 mL 

(Owens e Chynoweth, 1993), 300 mL (Fernández et al., 2005), 2 000 mL (Hansen et al., 

2004; Valvilin et al., 2004), 3 500 mL (Buffiere et al., 2006) e 5 000 mL (Raposo et al., 2006). 

Os recipientes são incubados e mantidos a temperatura constante tanto na gama mesófila 

(Owens e Chynoweth, 1993; Valvilin et al., 2004; Isci e Demier, 2007) como na gama 

termófila (Hansen et al., 2003; Buffiere et al., 2006; Yu et al., 2004).  
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Durante a etapa da incubação é importante agitar os recipientes de modo a facilitar o 

contacto entre os microrganismos e os substratos. A agitação nos ensaios de potencial 

metanogénico pode variar significativamente, sendo geralmente adoptada uma única 

agitação diária para recipientes de maior capacidade e agitação contínua para recipientes 

de menor capacidade (Angelidaki et al., 2009). 

 

Para assegurar um meio adequado aos microrganismos anaeróbios é utilizado um meio 

sintético, cuja composição pode ser semelhante à apresentada no Quadro 1.10 (Raposo et 

al., 2006; Isci e Demirer, 2007). 

 

Quadro 1.10. Solução de nutrientes e elementos vestigiais para ensaios de potencial 

metanogénico (Raposo et al., 2006) 

Solução de nutrientes   Solução de elementos vestigiais  

NH4Cl 1,4 g.L-1  FeCl2.4H2O 2000 mg.L-1 

K2HPO4 1,25 g.L-1  H3BO3 50 mg.L-1 

MgSO4.H2O 0,5 g.L-1  ZnCl2 50 mg.L-1 

CaCl2.2H2O 0,05 g.L-1  CuCl2.2H2O 38 mg.L-1 

Extracto de levedura 0,5 g.L-1  MnCl2.4H2O 500 mg.L-1 

Solução de elementos vestigiais 5 mL.L-1  (NH4)6Mo7O24.4H2O 50 mg.L-1 

   AlCl3.6H2O 90 mg.L-1 

   CoCl2.6H2O 2000 mg.L-1 

 

Relativamente às concentrações do substrato e do inóculo adequadas aos ensaios de 

potencial metanogénico devem ser escolhidas de modo a evitar a inibição do processo de 

degradação anaeróbia. Já foram testados valores de 1,5 g SV de substrato.g-1 SV de inóculo 

(Valvilin et al., 2004), de 2 g SV.100 mL-1 (Hansen et al., 2004) e 3-4 g SV.L-1 (Buffiere et al., 

2006). Também é necessário fazer a incubação de recipientes com um substrato de 

controlo, em que geralmente são empregues a celulose ou a glucose, e outros recipientes 

só com inóculo (branco) (Hansen et al., 2004; Owens e Chynoweth, 1993; Chynoweth et al., 

1993; Buffiere et al., 2006). 

 

Tal como nos ensaios de actividade metanogénica a produção de metano alcançada nos 

ensaios de potencial metanogénico pode ser obtida por diversos métodos, designadamente 

através da recolha do biogás, para determinação do volume, com seringa graduada e 

posterior injecção em cromatógrafo gasoso, para obtenção da sua composição (Owens e 

Chynoweth, 1993; Hansen et al., 2004; Gunaseelan, 2007). 
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A determinação do volume de metano acumulado é alcançada pela subtracção do volume 

de metano acumulada do ensaio em branco (meio sintético+inóculo) ao volume de metano 

acumulado de cada amostra, e convertido para as condições de 0ºC e 1 atm. A 

produtividade de metano é obtida pela divisão do volume de metano acumulado corrigido de 

cada amostra com a quantidade de SV de amostra adicionada a cada recipiente. 

 

Geralmente assume-se que a degradação de cada amostra segue uma cinética de 1ª 

ordem, pelo que a produção de metano segue a expressão 1.3 (Owens e Chynoweth, 1993; 

Gunaseelan, 2004; Gunaseelan 2007). 

 

( )kt
0 e1  LL −−=                   (1.3) 

Onde:  

L = produção de metano acumulada no tempo t (nas condições de 0ºC e 1 atm);  

L0 = produção máxima de metano (m3.kg-1SV adicionados); 

k = constante cinética de 1ª ordem (d-1). 

 

Os ensaios de potencial metanogénico podem ser utilizados como uma ferramenta valiosa 

para o estudo da eficiência e cinética do processo de digestão anaeróbia (Lin et al., 1999). 

 

Nos anos 70 foram realizados diversos estudos sobre a determinação de potencial 

metanogénico de vários substratos, nomeadamente, FORSU, frutas, vegetais, cereais e 

outras formas de biomassa. Nesses estudos foi possível identificar quais os substratos com 

maior apetência para a produção de metano, tendo-se observado os valores de 

produtividade de metano mais elevados na gama de 0,390-0,430 m3.kg-1SV adicionados 

para a FORSU, na gama de 0,409-0,509 m3.kg-1SV adicionados para frutas e vegetais e na 

gama de 0,342-0,420 m3.kg-1SV adicionados para a relva (Gunasselan, 1997). 

 

Ensaios realizados por Owens e Chynoweth (1993) permitiram determinar o potencial dos 

diversos componentes dos resíduos sólidos urbanos, tendo ainda sido estimada a 

produtividade de metano desse substrato em cerca de 0,20 m3.kg-1SV adicionados, a qual 

indica que mais de 50% dos SV dos resíduos sólidos urbanos podem ser destruídos pelo 

processo anaeróbio. No caso dos resíduos de jardim estimou-se uma produtividade de 

metano de 0,14 m3.kg-1SV adicionados, valor inferior ao obtido para alguns dos 

componentes dos resíduos de jardim, como por exemplo, a relva que apresentou uma 

produtividade de 0,21 m3.kg-1SV adicionados. 
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Existem já várias aplicações do método desenvolvido por Owen et al. (1979), com algumas 

modificações, para o estudo de diversos substratos, nomeadamente, resíduos sólidos 

urbanos (Owens e Chynoweth, 1993), restos de comida (Cho et al., 1995), lamas de ETAR 

com e sem pré-tratamento (Lin et al., 1999) e frutas e vegetais (Gunasselan, 2004; 

Gunasselan, 2007). 

 

A maior parte das metodologias para a determinação de potencial metanogénico foram 

desenvolvidas com base nas características específicas de determinado tipo de amostras, 

isto é, amostras muito homogéneas, como as lamas resultantes do tratamento de águas 

residuais, ou amostras com potencial metanogénico baixo, tais como os resíduos 

provenientes de aterros sanitários antigos ou pré-tratados por via biológica. 

 

A determinação do potencial metanogénico é um método biológico, pelo que está sujeito a 

variações significativas, causadas principalmente pela aplicação de um inóculo não 

padronizado e pela heterogeneidade das amostras, principalmente no caso dos resíduos 

sólidos (Hansen et al., 2004). 

 

Deste modo, Hansen et al. (2004) apresentam uma metodologia melhorada para a 

determinação de potencial metanogénico de resíduos sólidos orgânicos, capazes de 

produzir uma quantidade significativa de metano. Este estudo avalia uma metodologia no 

que concerne à carga de trabalho envolvida nesse tipo de ensaio, ao limite de detecção e à 

reprodutibilidade do método. A metodologia consiste numa etapa de homogeneização da 

amostra, pois parte-se de uma amostra com cerca de 20-30 kg, mas apenas 10 g vão ser 

utilizadas na determinação, de modo a permitir a recolha do gás de maneira prática. Em 

termos de inóculo são usados 400 mL em cada recipiente, obtendo-se uma concentração da 

mistura (inóculo+substrato) de 2 g SV.100 mL-1, a qual permite evitar a acidificação do 

processo anaeróbio. Depois de todos os recipientes serem purgados, para assegurar uma 

atmosfera anaeróbia, são colocados em incubação a 55 ºC e durante 50 dias, de modo a 

que ocorra a degradação completa da matéria orgânica biodegradável. O gás produzido é 

analisado frequentemente durante todo o período de incubação, quer em termos de 

quantidade quer em termos de composição. Os resultados obtidos revelaram um limite de 

detecção de 70 mL CH4.g-1SV. 

 

Os ensaios de potencial metanogénico são influenciados por diversos factores, sendo de 

destacar a origem do inóculo, a relação substrato/inóculo (S/I) e a dimensão das partículas 

(Chynoweth et al., 1993). 
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A relação S/I é um dos factores mais importantes e o mais estudado. Nos ensaios de 

potencial metanogénico “standard” utiliza-se um valor de aproximadamente 1 (em SV) 

(Gunaseelan, 1997). No entanto, e de acordo com Gunaseelan (1997) para determinados 

substratos é necessário diminuir esse valor, de modo a permitir uma maior quantidade de 

inóculo, para que não ocorra acidificação do meio, com o consequente abaixamento da 

produção de biogás, o que levaria a que a degradação anaeróbia só fosse possível com 

ajustamento do pH. 

 

Chynoweth et al. (1993) modificou o procedimento dos ensaios de potencial metanogénico 

para uma relação de S/I de 0,5, tendo como objectivo fazer face ao desequilíbrio da 

população microbiana em condições de inibição. 

 

Neves et al. (2004) analisaram os efeitos de uma gama de relações S/I (0,5; 1,0; 1,35 e 2,3) 

e de dois tipos de inóculo (granular e floculento) em ensaios de potencial metanogénico de 

resíduos alimentares. Os resultados obtidos nesse estudo revelaram que a utilização de 

inóculo do tipo granular prevenia a acidificação do conteúdo dos reactores em toda a gama 

de valores da relação S/I, mas com a aplicação de inóculo do tipo floculento a prevenção da 

acidificação só acontecia para a relação S/I de valor mais baixo (0,5). Também foi 

demonstrado a importância da alcalinidade na manutenção da estabilidade nos ensaios de 

potencial metanogénico. 

 

Noutro estudo em que foi usado como inóculo excremento de bovinos e empregues relações 

S/I de 5,6, 9,0 e 19, nos ensaios de potencial metanogénico da FORSU, os resultados 

obtidos demonstraram que a quantidade de inóculo usada melhorava substancialmente o 

rendimento do processo, tendo sido alcançados valores de 0,26 a 0,55 m3 biogás.kg-1 SV 

convertidos (Lopes et al., 2004). 

 

Raposo et al. (2006) realizaram ensaios de potencial metanogénico, tendo como objectivo 

comparar a produção de metano obtida na degradação anaeróbia de milho com a utilização 

de diferentes relações de S/I de 0,33, 0,50, 0,67 e 1. Pela análise dos resultados obtidos 

verificou-se que a produção de biogás variava ligeiramente com a relação de S/I aplicada, 

tendo-se alcançado a produção de metano máxima de 0,233 m3CH4.kg-1SV adicionados 

para a relação S/I de 1. 
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1.6. Cinética da Digestão Anaeróbia 

 

O processo de digestão anaeróbia consiste em transformações simultâneas, que envolvem 

um considerável número de compostos e populações de microrganismos diversificadas, 

como referido em 1.2. No processo de digestão anaeróbia de resíduos sólidos é 

extremamente importante manter um equilíbrio entre a velocidade a que se processa a 

hidrólise e a velocidade de processamento da metanogénese, pois caso contrário ocorrerá 

um aumento da concentração de AOV e abaixamento do pH, inibindo assim todo o processo 

(Vavilin et al., 2003). A necessidade de conhecer e compreender o comportamento do 

processo de digestão é evidente face às novas configurações do processo cada vez mais 

complexas. Têm sido desenvolvidas equações que tentam quantificar o fenómeno envolvido 

no processo de tratamento, para que seja possível prever as relações causa/efeito quando 

não existem valores de estações de tratamento (Garcia-Heras, 2002). 

 

A cinética tem um papel fundamental no desenvolvimento e operação de sistemas de 

tratamento anaeróbio, fornecendo uma base racional para a análise do processo, para o seu 

dimensionamento e controlo (Hashimoto, 1982). 

 

Têm sido realizadas várias tentativas para obter expressões que descrevam o metabolismo 

dos microrganismos em termos cinéticos. Muitas destas expressões são baseadas no 

trabalho desenvolvido por Monod, que estudou a fermentação da glucose a álcool (Haandel 

e Lettinga, 2004). 

 

A classificação dos modelos cinéticos é algo variada, desde a classificação que distingue os 

que são independentes do tempo daqueles que são função do tempo (modelos 

estacionários e modelos dinâmicos), até à classificação de acordo com a estrutura do 

modelo (modelos estruturados, não estruturados, mistura de ambos), e à classificação que 

considera a probabilidade de distribuição nas entradas e saídas (modelos estocásticos e 

modelos deterministas) (Garcia-Heras, 2002). 

 

Vários modelos cinéticos têm sido utilizados para descrever a fermentação anaeróbia, 

designadamente modelo de 1ª Ordem, modelo de Monod, modelo difusional, modelo Chen 

and Hashimoto, modelo Singh e modelo difusional por passos (Cecchi et al., 1990). 
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Frequentemente, as reacções da digestão anaeróbia são descritas pela cinética de Monod, 

havendo algumas excepções quando se considera que a hidrólise pode ser uma reacção de 

1ªOrdem (Klingel e Hahn, 1999). 

 

O modelo de Monod emprega um formalismo semelhante à Lei de Michaelis-Menten e 

considera que a cinética de crescimento microbiano é de 1ª Ordem, de acordo com a 

expressão 1.4, sendo que a taxa específica de crescimento é função da concentração do 

substrato (S) a qual se torna um factor limitante para o crescimento microbiano (expressão 

1.5) (Amaral, 1997; Garcia-Heras, 2002). 

X  μ    
dt
dX

=                          (1.4) 

Onde:  

X = concentração de microrganismos; 

µ = taxa específica de crescimento microbiano. 

 

SK
S μ    μ

S
máx +

=                     (1.5) 

Onde:  

µmáx = taxa específica de crescimento microbiano máxima; 

S = concentração de substrato; 

Ks = constante de saturação de Monod, que expressa o valor da concentração do substrato 

quando µ toma o valor de µmáx /2. 

 

Para Monod a taxa de conversão substrato-biomassa (Y) mantém-se constante desde que 

não haja variação da composição de biomassa e das condições ambientais, então: 

dt
dS  Y   

dt
dX

=                             (1.6) 

SK
S

Y
μ    

dt
dS 

X
1

S

máx

+
=                 (1.7) 

SK
S r    r

S
XSmaxXS +

=                    (1.8) 

A equação de Monod pode ser corrigida, compensando deste modo o decaimento da cultura 

provocada quer pela lise bacteriana, quer pelas perdas devidas à respiração. 

b    
SK

S r    r
S

XSmaxXS −
+

=              (1.9) 

Onde:  
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rXS = taxa de consumo de substrato/unidade de massa; 

rXSmáx = taxa de consumo de substrato/unidade de massa máxima 

b = taxa de respiração endógena ou taxa de decaimento. 

 

Para valores de S elevados (excesso de substrato) a cinética de Monod torna-se de ordem 

zero, pois pela equação 1.9 a razão S/(KS+S) aproxima-se da unidade e a taxa de 

crescimento microbiano torna-se constante, não dependendo da concentração de substrato. 

Para valores de S muito mais pequenos do que Ks (condição de substrato limitante), a 

expressão de Monod leva a uma cinética de 1ª Ordem, ou seja, a razão S/(KS+S)  

aproxima-se de S/KS e a taxa de crescimento microbiano é proporcional à concentração do 

substrato. Para valores intermédios de S a taxa de crescimento é descrita por uma cinética 

entre a ordem 0 e a 1ª Ordem (Van Haandel e Lettinga, 1994). 

 

A cinética de Monod pode ser representada graficamente na forma geral e na forma 

linearizada (Lineweaver-Burk), a qual permite através da regressão linear, estimar as 

constantes cinéticas µmáx e KS. 

 

Para Contois (1959) a taxa especifica de crescimento microbiano depende da concentração 

da biomassa (X), sendo representada pela expressão 1.10. Esta expressão é uma variação 

da cinética de Monod, que tem em consideração que a limitação da transferência de massa 

pode fazer com que µ varie em função da densidade da população de microrganismos. 

SXK 
S μ    μ máx +

=                     (1.10) 

 

O modelo de Chen e Hashimoto (1978) é uma aplicação do modelo de Contois ao processo 

de digestão anaeróbia. No entanto esses autores incluíram a influência da concentração 

inicial de substrato (S0) na expressão cinética, de modo a expressar a limitação da 

transferência de massa (expressão 1.11). 

S K) - (1SK 
S μ    μ

0
máx +

=                     (1.11) 

 

Quando são utilizados dois substratos (S1 e S2) que se vão transformar num produto, 

através de um grupo de bactérias, ambos podem actuar como substrato limitante. Desse 

modo, devem ser utilizados dois termos de Monod com a constante de saturação, de acordo 

com a expressão 1.12. 

2S2

2

1S1

1
máx S K

S.
SK

S μ    μ
++

=                     (1.12) 
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As expressões cinéticas apresentadas até aqui descrevem a taxa de crescimento 

microbiano como dependendo só do substrato e da população de microrganismos, no 

entanto depende de outros factores, nomeadamente da inibição, que pode ser causada por 

diversas substâncias como referido em no ponto 1.2.1, e da temperatura, que influência não 

só a velocidade das reacções físico-químicas, como também a taxa de conversão 

bioquímica. No Quadro 1.11 são apresentadas três correcções à taxa de crescimento 

microbiano para correcção da inibição de acordo com Garcia-Heras, (2002). 

 

Quadro 1.11. Correcção da taxa de crescimento microbiano consoante o tipo de inibição 
(adaptado de Garcia-Heras, 2002) 

 Tipo de Inibição  

Inibição competitiva Inibição não competitiva Não inibição 

Ocorre com compostos 

similares ao substrato 

Inibidores fixam-se aos 

centros activos das enzimas  

Inibidores só se fixam aos 

complexos substrato-enzima 









++

=

i

s
máx

K
I1 

S
K  1

1 μ    μ  









+






 +
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s
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K
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S
K  1

1 μ    μ  

i

s
máx

K
I   

S
K  1

1 μ    μ
++

=  

Nota: I = Concentração do inibidor e Ki = Coeficiente de inibição. 

 

A expressão clássica para a variação da velocidade da reacção com a temperatura (T) é 

baseada na equação de Arrhenius, de acordo com a equação 1.13. 

 

rT = r0 e C(T-T
0
)                                 (1.13) 

Onde: r0 = velocidade da reacção à temperatura de referência (T0); 

 rT = velocidade da reacção à temperatura T; 

C = coeficiente que considera a energia de activação e a temperatura, e que na 

gama de temperaturas usadas na digestão anaeróbia é considerado como uma 

constante. 

 

A digestão anaeróbia de matéria orgânica complexa é descrita como um processo com 

diversas etapas de reacções paralelas e em série, estando envolvidos distintos grupos de 

microrganismos. A metanogénese é genericamente o passo limitante, no entanto a baixas 

temperaturas pode ser a hidrólise o passo limitante (Van Haandel e Lettinga, 1994). 
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No caso da degradação anaeróbia de substratos na forma particulada o passo limitante é 

normalmente a hidrólise (Vavilin et al., 1996; Christ et al., 1999). A degradação de substrato, 

de acordo com a cinética de 1ªOrdem, é o tipo mais simples de cinética para descrever a 

hidrólise (Vavilin et al., 1996), pelo que, normalmente é essa a cinética aplicada para 

descrever a hidrólise da degradação dos RSU relativamente à concentração de sólidos 

(Vavilin et al., 1999). 

 

Vavilin et al. (1996) desenvolveu uma equação de duas fases para a cinética da hidrólise, a 

qual descreve a fase de colonização superficial do substrato pelas enzimas seguida da 

degradação dessa superfície. 

 

Vavilin et al. (1999) realizou um estudo para comparar a cinética da hidrólise e da 

metanogénese acetoclástica durante o processo de degradação anaeróbia de restos de 

comida e de RSU. Os resultados obtidos, pela aplicação do modelo de simulação, em 

comparação com os resultados experimentais, demonstraram que a descrição tradicional da 

hidrólise/acidogénese através da cinética de 1ªOrdem, relativa à concentração de sólidos, 

era válida para o caso do substrato facilmente biodegradável (restos de comida). No caso 

dos RSU foi seleccionado o modelo de Contois para descrever a hidrólise, reflectindo assim 

a influência da concentração da biomassa. 

 

Noutro estudo realizado por Vavilin et al. (2007) foi utilizada a cinética de Contois para 

descrever a hidrólise/acidogénese de RSU e a cinética de Monod para descrever a 

metanogénese. 

 

Considerando que a concentração de substrato é geralmente expressa em CQO e que a 

remoção de CQO é um indicador da produção de biogás no processo anaeróbio é possível, 

expressar em termos cinéticos essa produção. 

 

A digestão anaeróbia é um processo de fermentação bacteriano e a sua cinética reflecte o 

crescimento das espécies bacterianas (Tosun et al., 2004). Como já foi referido, a digestão 

anaeróbia pode ser exposta como uma reacção de primeira ordem (Lin et al., 1999), pelo 

que diversos autores têm aplicado um modelo cinético de primeira ordem para descrever as 

curvas de produção acumulada de metano em função do tempo (Owens e Chynoweth, 

1993; Lin et al., 1999; Milán et al., 2003; Gunaseelan, 2004; Tosun et al., 2004; Gunaseelan 

2007), seguindo a expressão (1.3) ( ( )kt
0 e1  LL −−= ) referida no ponto 1.5.2. 
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Para a determinação de k e L0 podem ser utilizados diversos métodos, designadamente o 

método da regressão linear, o método de Thomas e o método da regressão não linear. 

(Cutrera et al., 1999; Oke e Akindahunsi, 2005). 

 

Nos métodos de regressão linear e não linear os coeficientes são estimados através da 

minimização do quadrado da soma dos erros entre os valores estimados e os valores 

experimentais (Cutrera et al., 1999).  

 

Também se podem estimar os coeficientes através da linearização da expressão 1.13 de 

modo a que seja possível representar graficamente a equação de uma recta (expressão 

1.14). 

kt
LL

Lln
0

0 =







−

                      (1.14) 

 

O método de Thomas é baseado na expressão 1.15 (Gray, 2004) 

 

( ) t 
L 3,43

KL K 2,3
L
t

1/3
0

2/3
101/3

010

1/3

+=





 −                                    (1.15) 

Onde: 

L = a produção de metano acumulada no tempo t (nas condições de 0ºC e 1 atm)  

(m3.kg-1SV adicionados);  

L0 = a produção máxima de metano (m3.kg-1SV adicionados); 

K10 = a constante cinética (base 10) (d-1) 

 

Representando graficamente (t/L)1/3 em função de t obtém-se uma recta com a intercepção 

das ordenadas (a) e o declive (b), pelo que os coeficientes K10 e L0 são estimados pelas 

expressões 1.16 e 1.17 respectivamente. 

a
b 2,61K10 =               (1.16) 

 

3
10 a K 2,3

1L =                 (1.17) 

 

De modo a verificar qual dos métodos permite estimar os coeficientes, com maior exactidão 

e melhor ajuste dos valores estimados aos valores experimentais, são determinados alguns 

valores estatísticos, tais como o erro padrão da estimativa (Sy.x) (Spiegel, 1978), o erro total 
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(Err2), o coeficiente de determinação (CD) e o critério de selecção do modelo (CSM) 

(Cutrera et al., 1999; Oke e Akindahunsi, 2005). 

 

O Sy.x é dado pela expressão 1.18 representando uma medida da dispersão em torno do 

modelo utilizado. Quanto menor for o Sy.x menor é a dispersão e melhor o ajuste do modelo 

(Spiegel, 1978). 

( )
n

YY est∑ −
=

2
exp

y.xS                                 (1.18) 

 

O Err2 é dado pelo somatório do quadrado das diferenças entre os valores experimentais e 

os valores estimados. Quanto menor for o Err2 maior é a exactidão e o ajuste do método. O 

Err2 é dado pela expressão 1.19 (Cutrera et al., 1999; Oke e Akindahunsi, 2005). 

( )∑
=

−=
n

1i

2
estexp

2 YYErr                                        (1.19) 

 

O CD é dado pela expressão 1.20, sendo que valores de CD mais elevados indicam maior 

exactidão e melhor ajuste do método (Cutrera et al., 1999; Oke e Akindahunsi, 2005). 
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==
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2n
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CD                    (1.20) 

 

O CSM é dado pela expressão 1.21 e tal como o CD, valores mais elevados representam 

maior exactidão e melhor ajuste do método (Cutrera et al., 1999; Oke e Akindahunsi, 2005). 
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=

=                               (1.21) 

Onde: 

Yexp = valores experimentais; 

expY = média dos valores experimentais; 

Yest = valores estimados 

p = número de parâmetros estimados 

n = número de valores experimentais 
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No entanto a produção de metano também tem sido descrita por outros modelos cinéticos, 

designadamente pelo modelo de Chen & Hashimoto’s (expressão 1.22), que considera o 

reactor contínuo de mistura completa (Chen e Hashimoto, 1978; Borja et al., 2003; Tosun et 

al., 2004). 

 









+

−=
1-Kμ  TRH

K 1 LL
máx

0                           (1.22) 

 

 

Onde:  

µmáx = taxa de crescimento microbiano máximo (d-1); 

K = constante (adimensional); 

TRH = Tempo de retenção hidráulica (d) 

 

A expressão 1.22 pode ser convertida numa forma linear (expressão 1.23) 

 

K
1 1 

K
μ TRH

LL
L máx

0

0 −+=
−

                                                         (1.23) 

 

Desta forma é possível representar graficamente L0/(L0-L) em função do TRH, obtendo-se 

uma recta cujo declive representa µmáx/K e a intercepção 1-1/K 

 

O tempo de retenção crítico (tc) é dado pela expressão 1.24 

 

máx
c μ

1t =                                   (1.24) 

 

Apesar de existirem modelos dinâmicos para a digestão anaeróbia, os quais descrevem 

detalhadamente os mecanismos de bioconversão (Batstone et al., 2002, Vavilin et al., 2003) 

sendo muitas vezes consideradas diversas populações de microrganismos e várias 

reacções intermediárias, na prática torna-se extremamente difícil analisar laboratorialmente 

todos os parâmetros necessários aos referidos modelos. Tais factos tornam apetecível o 

desenvolvimento de modelos simples, mas que prevejam com rigor a produção de metano e 

o consumo de matéria orgânica (Pommier et al., 2007). 

 

Pommier et al. (2007) utilizaram um modelo simples para estimar a produção de metano e o 

consumo de matéria orgânica no processo de digestão anaeróbia que ocorre nos aterros 
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sanitários alicerçado na equação logística desenvolvida por Pearl e Reed em 1920, os quais 

se basearam em estudos prévios realizados por Verhulst em 1838 (citados por Wachenheim 

et al., 2003 e Tsoularis e Wallace, 2002). 

 

O modelo logístico tem sido amplamente utilizado em sistemas biológicos, designadamente 

na estimativa da evolução de populações desde a escala microbiológica (populações de 

microrganismos) até à macro escala (populações de elefantes), existindo também estudos 

fora dos sistemas biológicos, designadamente na estimativa do comportamento da entrada 

no mercado de novos produtos, tecnologias e na utilização mundial da energia (Tsoularis e 

Wallace, 2002). 

 

No modelo logístico é estabelecido que a taxa relativa de crescimento P’/P decresce quando 

P se aproxima da capacidade de transporte (K) do meio reaccional. Assim, a equação 

correspondente a esse modelo é dada pela equação diferencial designada por equação 

logística (expressão 1.25) (Tsoularis e Wallace, 2002). 

 







 −=

K
P  1 P k    

dt
dP                           (1.25) 

 

A solução analítica pode ser obtida pela separação das variáveis e pela aplicação de 

integrais. 

∫ ∫=








dt k  
P-1 P

dP

K

         (1.26) 

∫ ∫∫ =+ dt k 
P - 

dP  
P
dP

K
              (1.27) 

Ckt   P  ln  P  ln +=−− K         (1.28) 

Ckt 
P

P-  ln −−=
K                     (1.29) 

Ckte 
P

P- −−=
K                          (1.30) 

C-kt e    A          Ae
P

P-
±== −K                        (1.31) 

0

0
-kt P

P-    A          
Ae1

P KK
=

+
=                          (1.32) 



DIGESTÃO ANAERÓBIA DE RESÍDUOS 

 71 

A expressão 1.25 aplicada ao crescimento microbiano traduz-se na expressão 1.33 

(Wachenheim et al., 2003; Pommier et al., 2007). 

 









−=

máx
máx X

X  1 X μ    
dt
dX                                       (1.33) 

Onde:  

µmáx X = taxa de crescimento exponencial da biomassa X; 

Xmáx = capacidade de transporte 

 

Diversas aplicações do modelo logístico para descrever o crescimento microbiano são 

apenas aplicações empíricas (Wachenheim et al., 2003, Gomez-Lahoz et al., 2007), no 

entanto este modelo pode ser modificado de modo a que os coeficientes utilizados tenham 

significado biológico (Wachenheim et al., 2003, Pommier et al., 2007). 

 

No estudo realizado por Pommier et al. (2007) foram utilizadas as expressões 1.34, 1.35 e 

1.36, baseadas na função logística, para estimar a evolução da biomassa, do substrato 

sólido e da produção de metano, respectivamente, num processo de degradação anaeróbia 

de resíduos. 

 








 −
−=

S0
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m

X
XX  1 X μ    

dt
dX                                  (1.34) 
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Y
1 -   
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m

S =                                                         (1.35) 
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Y
 Y- 1   

dt
dS m

m

mCH4 =                                                     (1.36) 

Onde:  

µmáx = taxa especifica de crescimento microbiano máxima (d-1); 

XS = substrato, ou seja, matéria orgânica biodegradável remanescente em cada 

instante (gCQO/g matéria seca); 

XS0 = capacidade de transporte, ou seja, matéria orgânica biodegradável acessível 

(gCQO/g matéria seca); 

XS
max = valor inicial de XS (gCQO/g matéria seca); 

Xm = biomassa (gCQO/g matéria seca); 

SCH4 = produção de metano (gCQO/g matéria seca); 

Ym = taxa de conversão de substratos sólidos-biomassa. 
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2. OBJECTIVOS 
 

O presente trabalho tem por objectivo contribuir para o estudo da digestão anaeróbia da 

fracção orgânica de resíduos sólidos urbanos designadamente mistura de frutas e vegetais 

e relva.  

 

O objectivo centra-se na optimização do processo de co-digestão anaeróbia para tratamento 

do conjunto dos resíduos orgânicos seleccionados. Assim, adoptando uma série de misturas 

de substratos com diferente composição percentual de cada um, procura averiguar-se a 

influência de cada substrato na fase de arranque do processo e na produção específica de 

metano, bem como a influência da relação S/I. Pretende dar-se ainda um contributo para o 

estudo da modelação da produção de biogás resultante da digestão anaeróbia de resíduos 

sólidos orgânicos, admitindo que cada substrato e a relação S/I podem influenciar a cinética 

desse processo. 

 

Procura analisar-se ainda a influência do conteúdo de lenhina dos resíduos orgânicos 

ensaiados, na produção específica de metano. 

 

Pretende-se igualmente avaliar o comportamento do processo de digestão anaeróbia face 

ao aumento de escala do volume de reactor de 1L para 10L e a resposta face à aplicação de 

recirculação. 
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3. PLANO EXPERIMENTAL 
 

Pela análise da pesquisa bibliográfica efectuada relativamente à digestão anaeróbia da 

fracção orgânica de resíduos sólidos, verificou-se uma grande diversidade dos métodos 

analíticos utilizados na caracterização desse tipo de substratos, na quantificação dos 

principais precursores de metano (AOV) e na caracterização do biogás. Assim, perante a 

falta de consenso nas metodologias utilizadas foram realizados ensaios prévios, de modo a 

escolher e optimizar os métodos analíticos mais adequados à caracterização dos resíduos 

seleccionados, à quantificação dos AOV e à caracterização do biogás. 

 

Para optimizar todo o sistema inerente aos ensaios de potencial metanogénico foram 

efectuados testes preliminares (Anexo I) em descontínuo com glucose, substrato de controlo  

que apresenta uma degradação estequiometricamente conhecida, permitindo assim aferir 

todo o processo de ensaio para posterior aplicação aos ensaios da fase 1 do plano 

experimental. 

 

Para prossecução dos objectivos do trabalho, adoptou-se um Plano Experimental de modo a 

permitir estudar a digestão anaeróbia de alguns resíduos sólidos biodegradáveis, 

nomeadamente a fracção orgânica de resíduos provenientes de mercados (frutas e vegetais 

- FV) e relva (R) proveniente de jardins, tendo sido realizadas as fases experimentais 

apresentadas no Quadro 3.1. 
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Quadro 3.1. Plano Experimental 

Fase Ensaio Finalidade 

1 1.1 Estudo da influência da composição percentual de substrato na 

degradação anaeróbia, de modo a obterem-se as misturas de 

substratos mais favoráveis em termos de produção de metano. 

 1.2 Estudo da influência da relação S/I (0,5 e 1 gSV.gSV-1) na 

degradação anaeróbia das misturas seleccionadas no ensaio 1.1, 

de modo a obter-se a relação S/I mais favorável em termos de 

produção de metano. 

2 2.1 Estudo da influência do aumento de escala na degradação 

anaeróbia das misturas seleccionadas no ensaio 1.1 e com relação 

S/I seleccionada no ensaio 1.2, de modo a obter-se a mistura mais 

favorável em termos de produção de metano. 

 2.2 Estudo da influência da recirculação da fase líquida na degradação 

anaeróbia da mistura seleccionada no ensaio 2.1. 

 

No Quadro 3.2 é apresentada informação complementar relativamente ao plano 

experimental e aos detalhes dos ensaios. 

 

Quadro 3.2. Metodologia, substrato e reactores utilizados em cada ensaio 

Ensaio Metodologia Substrato Reactores 

1.1 Potencial 

Metanogénico 

M1 - 100% FV;  

M2 - 75% FV + 25% R; 

M3 - 50% FV + 50% R; 

M4 - 25% FV + 75% R; 

M5 - 100% R. 

Descontínuo 

de 1L 

1.2 Potencial 

Metanogénico 

M6 - 50% FV + 50% R (S/I =0,5); 

M7 - 50% FV + 50% R (S/I = 1); 

M8 - 25% FV + 75% R (S/I =0,5); 

M9 - 25% FV + 75% R (S/I = 1). 

Descontínuo 

de 1L 

2.1 Escala Piloto 

Laboratorial 

R1 - 50% FV + 50% R (S/I= 1);  

R2 - 25% FV + 75% R (S/I =1). 

Descontínuo 

de 10L 

2.2 Escala Piloto 

Laboratorial 

R3 - 50% FV + 50% R (sem recirculação); 

R4 - 50% FV + 50% R (com recirculação). 

Descontínuo 

de 10L 

 



MATERIAIS E MÉTODOS 

 77 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Materiais 

4.1.1. Substrato 

Os resíduos sólidos orgânicos (RSO) estudados compreenderam resíduos, compostos por 

vegetais e frutas, obtidos por separação manual da fracção orgânica dos resíduos 

produzidos no Mercado Abastecedor da Região de Lisboa - MARL, e relva, proveniente dos 

jardins do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa - ISEL.  

 

Os resíduos provenientes do MARL foram triturados em picadora doméstica, da marca 

Moulinex. A relva proveniente do ISEL foi cortada com corta relvas motorizado, 

apresentando um comprimento variável entre 2 a 5 cm. 

 

Os resíduos foram caracterizados em termos de CQOt, azoto Kjeldahl total, azoto 

amoniacal, ST, SV e pH (Quadro 4.1).  

 

Quadro 4.1. Caracterização dos RSO 

RSO CQOt 
(mg.g-1) 

NkjeldahlT 
(mg.g-1) 

Namoniacal 

(mg.g-1) 

ST  
(%) 

SV  
(%) 

pH 

Vegetais e frutas 141 3,125 0,243 12,3 82,6 4,3 

Relva 376 7,125 0,347 20,3 83,4 6,5 

 

 

4.1.2. Inóculo 

Para inóculo foram utilizadas lamas provenientes de um digestor anaeróbio de lamas de 

uma estação de tratamento de águas residuais domésticas. Este inóculo foi adaptado às 

condições operatórias previstas para os testes de digestão anaeróbia, nomeadamente 

temperatura (30ºC). Essa adaptação foi realizada durante cerca de um mês, tendo sido 

alimentados com concentrações crescentes de glucose, até valores próximos dos resíduos a 

serem estudados, e um meio de nutrientes (Quadro 4.2) de acordo com Owen et al. (1979). 
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Quadro 4.2. Composição do meio de nutrientes (adaptado de Owen et al.,1979)  

Solução Composto Concentração (g.L-1) 

A (NH4)2HPO4 26,7 

B CaCl2.2H2O 16,7 

 NH4Cl 26,6 

 MgCl2.6H2O 120 

 KCl 86,7 

 MnCl2.4H2O 1,33 

 CoCl2.6H2O 2 

 H3BO3 0,38 

 CuCl2.2H2O 0,18 

 Na2MoO4.2H2O 0,17 

 ZnCl2 0,14 

C FeCl2.4H2O 370 

D Na2S.9H2O 500 

 

Nota: a cada balão volumétrico de 2 000 mL foram adicionados 5,4 mL de solução A e 27 mL de 

solução B. A mistura obtida foi submetida à ebulição durante 15 min e injectado gás (N2) com um 

caudal aproximado de 1L.min-1. Posteriormente foram adicionados 1,8 mL de solução C e 1,8 mL de 

solução D. Injecção gás (N2), adicionado 8,40 g de NaHCO3 em pó e injecção novamente de gás (N2). 

 

 

 

4.1.3. Reactores  

 

Na realização dos ensaios de potencial metanogénico foram utilizados reactores de 1L de 

capacidade. Esses reactores eram constituídos por frascos de vidro, selados com rolha 

apropriada e perfurada no centro com um tubo de vidro com cerca de 10 cm, o qual tinha na 

extremidade um septo em teflon (Figura 4.1). Os reactores eram mantidos à temperatura de 

30ºC em banhos termoestabilizados (Figura 4.2). 
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Figura 4.1. Reactores de 1L a) 

 
Figura 4.2. Banhos termoestabilizados 

 

Nos ensaios à escala piloto laboratorial foram utilizados reactores de 10L de capacidade 

(Figura 4.3). Esses reactores eram constituídos por um recipiente cilíndrico em acrílico com 

20 cm de diâmetro e 40 cm de altura, sistemas de recirculação, por bomba peristáltica, 

controlador de temperatura, sonda de temperatura e eléctrodo de pH (Figura 4.4). O sistema 

de recolha de biogás era composto por provetas graduadas invertidas. 

 
Figura 4.3. Reactor de 10L e respectivos acessórios 
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Figura 4.4. Esquema do reactor de 10L e respectivos acessórios 

 

 

4.2. Métodos 

4.2.1. Metodologia dos ensaios de potencial metanogénico – Fase 1 

4.2.1.1. Descrição 

 

Nos testes de potencial metanogénico foram analisadas diversas misturas de substratos. A 

metodologia adoptada consistiu na utilização de vários reactores de 1L de capacidade, 

sendo que cada reactor continha substrato, inóculo e meio, preparado de acordo com  

Owen et al. (1979). Foram também preparados reactores de controlo com glucose e outros 

só com inóculo e meio (brancos). Durante o período de incubação a fase gasosa foi 

caracterizada em termos de volume de biogás produzido e composição desse biogás. A 

abertura ao longo do período de incubação dos vários reactores de cada mistura de 

substratos permitiu obter a caracterização da fase líquida, em termos de CQOt, CQOs, ST, 

SV, pH e AOV. 

Controlador de 
temperatura 

 

Bomba peristáltica 
 

 

Medidor de pH 
 

 
 

Sistema de medição 
de biogás 
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Após a introdução das misturas nos reactores efectuou-se um varrimento com azoto a cada 

reactor e respectivo conteúdo. Posteriormente os reactores foram selados e colocados em 

banhos termoestabilizados na gama mesófila 30ºC. 

 

Ensaio 1.1 

No ensaio de potencial metanogénico 1.1 foram estudadas cinco misturas de substratos, 

com diferente composição percentual dos mesmos. Para cada mistura de substrato foram 

preparados nove reactores, contendo substrato, inóculo e meio. Foram também preparados 

nove reactores de controlo com glucose e outros nove só com inóculo e meio (brancos). Os 

nove reactores de cada mistura, que permitiram obter a caracterização da fase líquida ao 

longo da fase de incubação, foram abertos nos seguintes dias, 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20 e 100. 

Desse modo dois dos reactores permaneceram fechados durante todo a fase de incubação. 

 

No Quadro 4.3 é apresentada a composição das misturas M1 a M5. 

 

Quadro 4.3. Composição das misturas M1 a M5 

   Misturas   

Componente M1 
(100% FV) 

M2 
(75% FV + 25% R) 

M3 
(50% FV + 50% R) 

M4 
(25% FV + 75% R) 

M5 
(100% R) 

Frutas+vegetais (g) 100 75,00 50,00 25,00 - 

Relva (g) - 15,03 30,05 45,08 60,10 

Inóculo (mL) 300 300 300 300 300 

Meio (mL) 100 100 100 100 100 

 

As misturas introduzidas nos reactores foram obtidas de modo a assegurar, tanto quanto 

possível, a utilização de relações substrato/inóculo idênticas, tendo-se trabalhado com 

valores de cerca de 2 g SV.(100 mL)-1, o que está de acordo com Hansen et al. (2004).  

 

O ensaio decorreu durante 100 dias, sendo que nos primeiros dois meses de incubação, 

foram realizadas análises diárias ao biogás para determinação do seu volume e da sua 

composição. No restante período as análises foram efectuadas apenas duas vezes por 

semana. 

 

 

 



MATERIAIS E MÉTODOS 

 82 

 

Ensaio 1.2 

No ensaio de potencial metanogénico 1.2, para cada relação S/I e mistura de substratos 

seleccionada no ensaio 1.1, foram utilizados doze reactores, tendo sido necessário no total 

utilizar quarenta e oito reactores. Adicionalmente, foram usados doze reactores com 

glucose, como reactores de controlo e outros tantos para testar o inóculo (brancos). Os doze 

reactores de cada mistura, que permitiram obter a caracterização da fase líquida ao longo 

da fase de incubação, foram abertos nos seguintes dias, 1, 4, 16, 22, 25, 30, 33, 63, 71, 78 e 

80. Desse modo dois dos reactores permaneceram fechados durante todo a fase de 

incubação.  

 

No Quadro 4.4 é apresentada a composição das misturas M6 a M9. 

 

Quadro 4.4. Composição das misturas M6 a M9 

  Misturas   

Componente M6 
(50% FV + 50% R 

e S/I = 0,5) 

M7 
(50% FV + 50% R 

e S/I = 1) 

M8 
(25% FV + 75% R 

e S/I = 0,5) 

M9 
(25% FV + 75% R 

e S/I = 1) 

Frutas + vegetais (g) 5,01 10,02 2,50 5,01 

Relva (g) 3,00 6,00 4,51 9,02 

Inóculo (mL) 400 400 400 400 

Meio (mL) 100 100 100 100 

 

O ensaio decorreu durante 80 dias, sendo que nas primeiras seis semanas de incubação 

foram realizadas análises diárias ao biogás para determinação do seu volume e da sua 

composição. No restante período as análises foram efectuadas apenas duas vezes por 

semana. 
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4.2.2. Metodologia dos ensaios à escala piloto laboratorial - Fase 2 

4.2.2.1. Descrição 

 

Nos ensaios de digestão anaeróbia à escala piloto laboratorial a metodologia adoptada 

consistiu na utilização de vários reactores de 10L de capacidade, sendo que em cada 

reactor era colocado substrato e inóculo. 

 

Após a introdução das misturas nos reactores efectuou-se um varrimento com azoto a cada 

reactor e respectivo conteúdo, tendo-se iniciado o controlo da temperatura a 30ºC. 

Posteriormente os reactores foram selados, seguindo-se a colocação do tubo de recolha de 

biogás nas provetas invertidas e a ligação da bomba peristáltica para recirculação. 

 

Durante a fase de incubação dos reactores foram realizadas análises diárias ao biogás para 

determinação do seu volume e da sua composição. Da fracção líquida foi recolhida 

diariamente uma amostra para determinação de vários parâmetros, pH, ST, SV, CQO e 

AOV. 

 

Ensaio 2.1 

Neste ensaio foram testadas, em reactores à escala piloto laboratorial, as misturas e a 

relação S/I seleccionadas, tendo por base os resultados obtidos nos ensaios de potencial 

metanogénico 1.1 e 1.2, como as que apresentaram maior produção específica de metano. 

No Quadro 4.5 é apresentada a quantidade de cada componente utilizada para teste nos 

reactores R1 e R2. 

 

Quadro 4.5. Composição das misturas dos reactores R1 e R2 

 Reactores  

Componente R1 
(50% FV + 50% R e S/I = 1) 

R2 
(25% FV + 75% R e S/I = 1) 

Frutas + vegetais (g) 216,90 108,46 

Relva (g) 139,36 209,04 

Inóculo (mL) 7 000 7 000 
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Ensaio 2.2 

Nos ensaios de digestão anaeróbia à escala piloto laboratorial foram utilizados dois 

reactores (R3 e R4), tendo sido analisada uma mistura de substratos com diferentes 

proporções de FV e R, de acordo com as quantidades apresentadas no Quadro 4.6. Essa 

mistura foi seleccionada, tendo por base os resultados obtidos, em termos de produção 

específica de metano no ensaio 2.1, como a que apresentou maior produção específica de 

metano. Em termos operatórios só o R4 tinha recirculação do conteúdo do reactor. 

 

Quadro 4.6. Composição das misturas dos reactores R3 e R4. 

 Reactores  

Componente 
R3 

(50% FV + 50% R e S/I = 1) 

Sem recirculação 

R4 
(50% FV + 50% R e S/I = 1) 

Com recirculação 

Frutas + vegetais (g) 125,79 125,79 

Relva (g) 86,21 86,21 

Inóculo (mL) 8 000 8 000 

 

 

 

4.2.3. Métodos analíticos 

 

As determinações dos ST e SV foram realizadas de acordo com o referido em “Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater” (1998).  

 

O pH foi determinado através de um medidor 710 A ORION e respectivo eléctrodo 

específico. 

 

As determinações da CQO foram realizadas conforme o procedimento descrito no capítulo 

5000, secção 5220 B do Standard Methodos (APHA AWWA WEF, 1998). A digestão das 

amostras foi realizada utilizando um digestor VELP 20. Foram efectuadas análises da CQO 

total e solúvel. Para determinação da CQO solúvel foi realizada uma filtração prévia das 

amostras com filtros GF/C da Whatman, com 47 mm de diâmetro. 

 

O volume de biogás foi medido com seringas de vidro graduadas. A composição do biogás 

foi determinada por cromatografia gasosa, sendo o gás recolhido em seringa com válvula. 
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As análises foram realizadas num cromatógrafo Shimadzu 14B equipado com TCD, coluna 

Porapak Q de 2 m de comprimento e diâmetro de 0,32 mm, ligado a um PC com o software 

de GCsolution Analysis version 2.21.00 da Shimadzu. O gás de arraste utilizado foi o hélio, 

com um caudal de 45 mL.min-1. O volume de amostra injectado foi de 0,5 mL. As condições 

de operação utilizadas foram, injector a 60ºC, forno a 30ºC e detector a 90 ºC.  

 

Os AOV foram determinados por cromatografia gasosa, utilizando o cromatógrafo referido 

anteriormente, equipado com FID, coluna TR-FFAP de 15 m de comprimento, diâmetro 0,53 

mm e filme de 0,5 µm. O gás de arraste utilizado foi o azoto, com um caudal de 84 mL.min-1 

e um split de 9:1. A temperatura do injector foi de 200ºC e a do detector de 220ºC. O forno 

foi programado com a seguinte rampa: temperatura inicial de 106ºC durante 2,5min, 150ºC a 

15ºC.min-1 durante 4 min e 190ºC a 20ºC.min-1 durante 4 min. O método de análise utilizado 

foi com padrão interno (ácido octanóico). Todos os padrões foram preparados a partir de 

uma solução mãe (da marca SUPELCO), contendo ácidos de C1 a C7 (ácido acético, ácido 

fórmico, ácido propiónico, ácido iso-butírico, ácido butírico, ácido iso-valérico, ácido n-

valérico, ácido iso-caproico, ácido n-capróico e ácido heptanóico) com uma concentração de 

10mM cada, em água desionizada. Tanto os padrões como as amostras foram preparados 

da seguinte forma: a cada 4 000 µL de padrão (ou amostra) adicionou-se 1 µL de solução A, 

contendo ácido octanóico e ácido fórmico (4 µL de ácido octanóico para 2 000 µL de ácido 

fórmico). Da mistura do padrão (ou amostra) com a solução A foram injectados no 

cromatógrafo 2 µL. 

 

O azoto Kjeldhal total (orgânico + amoniacal) foi determinado por mineralização com selénio 

seguida de destilação e titulação. A mineralização foi realizada num aparelho de digestão de 

azoto com 20 postos e a destilação num aparelho de destilação de azoto, ambos da marca 

VELP. 

 

A determinação de azoto amoniacal foi realizada através da adição de óxido de magnésio 

seguida de destilação e titulação. Os equipamentos utilizados foram os mencionados para o 

azoto Kjeldhal total. 

 

As determinações dos compostos de azoto foram realizadas nas amostras previamente 

filtradas com filtros GF/C da Whatman, com 47 mm de diâmetro. 

 

A determinação da lenhina insolúvel foi realizada de acordo com a metodologia  

TAPPI – T 222 om-88, que consiste na secagem da amostra de resíduo a 103ºC, extracção 

com etanol, diclorometano e água, secagem da amostra após extracção, a 60ºC, ataque 
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com ácido sulfúrico a quente, decantação e filtração com placa porosa previamente tarada e 

seca a 105±3ºC, e lavagem com água quente. 

 

A lenhina solúvel foi determinada de acordo com a metodologia TAPPI – UM 250, que 

consiste na leitura espectrofotométrica a 205 nm do filtrado obtido no método de 

determinação da lenhina insolúvel anteriormente referido. 

 

 

4.2.4. Métodos de cálculo 

 

Ao volume de biogás e de metano produzidos nos ensaios de potencial metanogénico foi 

deduzido o volume obtido nos correspondentes brancos (meio e inóculo). 

 

A produção específica de metano representa a quantidade de metano produzido e é 

expressa em termos de volume de metano em relação à matéria orgânica inicial da mistura 

de substratos, medida como quantidade inicial de SV. Os valores de produção específica de 

metano foram convertidos para as condições PTN (pressão=1 atm e temperatura=0ºC) e 

corrigidos com os valores da quantidade de metano produzido pelos brancos (meio e 

inóculo). 

 

As taxas específicas de produção de metano foram calculadas pelo declive máximo das 

curvas de produção específica de metano. 

 

Várias metodologias têm sido usadas para estimar parâmetros dos modelos cinéticos, 

designadamente o método dos mínimos quadrados, com aplicação a modelos lineares 

(Antolin et al., 2003; Borja et al., 2003) e não lineares (Veeken et al., 1999; Nopharatana et 

al., 2007). 

 

Na aplicação do método dos mínimos quadrados é necessário recorrer a técnicas de análise 

numérica para a resolução de equações diferenciais associadas aos modelos, e também a 

métodos de optimização para minimizar a diferença entre os valores estimados e os valores 

experimentais. 

 

No presente trabalho, foram aplicados diferentes métodos para a determinação das 

constantes cinéticas, designadamente o método linear, o método de Thomas (referidos no 

ponto 1) e o método dos mínimos quadrados. A função “solver” do Excel Office 2003 da 
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Microsoft foi aplicada para ajustamento dos parâmetros dos modelos cinéticos, através do 

método dos mínimos quadrados que consiste na minimização do somatório do quadrado 

das diferenças entre os valores experimentais e os valores estimados. 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

5.1. Ensaios de Potencial Metanogénico – Fase 1 

 

Os resultados obtidos nos testes preliminares em descontínuo, efectuados com glucose, são 

apresentados no Anexo I. 

 

Ensaio 1.1 

Os resultados detalhados obtidos no ensaio 1.1 realizado na Fase 1, de acordo com o Plano 

Experimental, são apresentados no Anexo II. 

 

Neste ensaio pretendeu avaliar-se a influência da proporção relativa de cada resíduo na 

degradação anaeróbia de dois substratos. Assim sendo, foram preparadas cinco misturas a 

partir de dois tipos de resíduos distintos, compreendendo os substratos isolados e outras 

misturas fazendo variar a composição percentual em intervalos de 25%. Foram analisados e 

discutidos diversos parâmetros nomeadamente a produção específica de metano, a 

percentagem de metano no biogás e a taxa de produção de metano. Foram também 

examinados alguns parâmetros (pH, AOV, CQO e SV) relativos à composição das várias 

misturas ao longo do tempo de incubação. 

 

No Quadro 5.1 são apresentadas as condições inicias e finais do ensaio de potencial 

metanogénico (ensaio 1.1) para as misturas consideradas, em termos de pH, de remoção de 

SV e de produções acumuladas de biogás e de metano obtidas ao fim da etapa de 

incubação. 

 

Quadro 5.1. Valores de pH, de remoção de SV e de produções acumuladas de biogás e de 

metano para as misturas M1 a M5 

Mistura pH  

inicial 

pH  

final 

Remoção 
de SV (%) 

Produção 
acumulada de 

biogás (L) 

Produção 
acumulada de 

metano (L) 

 M1 (100% FV) 5,3 4,5 50 0,97 0,20 

 M2 (75% FV + 25% R) 5,7 4,8 38 0,85 0,16 

 M3 (50% FV + 50% R) 6,3 7,7 46 4,64 2,62 

 M4 (25% FV + 75% R) 6,6 7,6 43 4,03 2,20 

 M5 (100% R) 7,3 7,8 20 2,69 1,40 
 

Na Figura 5.1 é apresentada a evolução da produção acumulada de biogás para as cinco 

misturas de resíduos testadas.  
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Figura 5.1. Produção acumulada de biogás para as misturas M1 a M5. 

 

Pela análise da Figura 5.1 constata-se que, ao fim de 100 dias de incubação, a maior 

quantidade de biogás é produzida pelas misturas M3, M4 e M5 com 4,64, 4,03 e 2,69 L 

(Quadro 5.1) respectivamente. Relativamente à produção de metano, também é a mistura 

M3 que apresenta maior produção de metano, com 2,62 L (Figura 5.2). 
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Figura 5.2. Produção acumulada de metano para as misturas M1 a M5 
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O aproveitamento energético do biogás está dependente do seu poder calorífico. O modo de 

avaliar o poder calorífico do biogás é através do conhecimento da sua composição, sendo 

fundamental o conteúdo em metano. Na Figura 5.3 é apresentada a composição do biogás 

em termos de percentagem de metano, ao longo do período de incubação e para cada uma 

das diferentes misturas testadas. 
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Figura 5.3. Conteúdo em metano no biogás produzido para as misturas M1 a M5 

 

Analisando o gráfico da Figura 5.3 verifica-se que a percentagem de metano presente no 

biogás, resultante da degradação anaeróbia das diversas misturas, vai aumentando ao 

longo do tempo até estabilizar. No entanto, as misturas M1 e M2 apresentam as menores 

percentagens de metano, com valores entre 25% e 40%, comparando com as misturas M3, 

M4 e M5, as quais apresentam teores de metano entre 55 e 75 %. De todas as misturas a 

que atinge mais rapidamente uma maior percentagem de metano no biogás é a mistura M4, 

sendo necessário apenas cerca de 16 dias para atingir 70% de metano. A mistura M3 

necessita de cerca de 35 dias para atingir o mesmo valor de percentagem de metano. 

 

Os resultados obtidos, em termos de percentagem de metano, para as misturas M1 e M2 

(25 a 40%) são comparáveis aos alcançados num estudo realizado por Gomez-Lahoz et al. 

(2007) em que foi efectuada a digestão anaeróbia de frutas, vegetais e lamas primárias, 

num sistema descontínuo, tendo nesse estudo sido alcançados valores inferiores a 40 % de 

metano. 
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Relativamente às restantes misturas (M3, M4 e M5) os valores de percentagem de metano 

obtidos são semelhantes aos alcançados em diversos estudos de co-digestão de frutas e 

vegetais com outros substratos (Quadro 1.8) (Di Palma et al., 1999; Callaghan et al., 1999; 

Misi e Foster, 2002; Bouallagui et al., 2004b; Agdag e Sponza, 2005). 

 

É de destacar um estudo de digestão anaeróbia de frutas, vegetais e resíduos de  

agro-pecuárias, em descontínuo, na gama mesófila, em que foram obtidos valores de 

percentagem de metano entre 85-95%. Os elevados valores da percentagem de metano no 

biogás foram atribuídos à retenção do CO2 na fase líquida, causada pela elevada 

alcalinidade (6,1 a 17,8 g.L-1) existente no conteúdo dos reactores (Misi e Foster, 2001). 

 

O processo de digestão anaeróbia deve promover a produção de biogás e também a 

redução da concentração de SV inicial. No presente ensaio, em todas as misturas testadas 

ocorreu redução da concentração de SV, cujos valores obtidos se situam entre 20 a 50% 

(Quadro 5.1). Essa gama de valores é inferior ao obtido num estudo de digestão anaeróbia 

de apenas frutas e vegetais em que a redução da concentração de SV variou de 58 a 75% 

(Bouallagui et al., 2003). Noutro estudo realizado por Callaghan et al. (1999) em que foi 

estudada a co-digestão anaeróbia de vários substratos, designadamente frutas, vegetais e 

resíduos de agro-pecuárias, a redução da concentração de SV variou entre 31 e 81%. Tal 

facto pode ser resultado de no presente estudo serem utilizados substratos com 

características diferentes, designadamente em termos de biodegradabilidades distintas entre 

as frutas e vegetais e a relva. 

 

Na Figura 5.4 são apresentadas as produções específicas de metano acumuladas ao longo 

do período de incubação e no Quadro 5.2 são apresentadas as produções específicas 

máximas de metano, para cada mistura testada. 

 

Quadro 5.2. Produção específica máxima de metano para as misturas M1 a M5 

Mistura Produção específica máxima 
de metano (mL CH4.g-1SV) 

    M1 (100% FV) 19,5 

    M2 (75% FV + 25% R) 15,7 

    M3 (50% FV + 50% R) 257,4 

    M4 (25% FV + 75% R) 216,1 

    M5 (100% R) 137,6 
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Figura 5.4. Produção específica de metano para as misturas M1 a M5 

 

Da avaliação dos resultados obtidos para o ensaio de potencial metanogénico das misturas 

testadas (M1 – M5), constatou-se que as misturas contendo 50 % de relva (M3), 75% de 

relva (M4) e 100% de relva (M5) conduziram aos valores mais elevados de produção 

especifica de metano (Figura 5.4) 257, 216 e 138 mL CH4.g-1 SV (Quadro 5.2) 

respectivamente.  

 

Pela análise da Figura 5.4. verifica-se que as misturas M1 (100% FV) e M2 (75% FV+25% 

R) têm um comportamento idêntico na conversão bioquímica da matéria orgânica em 

metano, apesar da composição das misturas ser diferente. Relativamente às outras misturas 

verificam-se diferenças significativas, sendo que a mistura M3 apresenta um período inicial 

longo (cerca de 25 dias) de baixa conversão bioquímica em metano, mas no entanto é a 

mistura que, no fim do período de incubação, apresenta maior produção específica de 

metano. 

 

A diferença de comportamento observada entre as diversas misturas testadas 

provavelmente está relacionada com um parâmetro fundamental que é a proporção de cada 

resíduo nas misturas, visto que os resíduos têm proveniências e composições diferentes, 

apresentando em função disso, distintos níveis de biodegradabilidade. Pela análise dos 

resultados obtidos é possível verificar um aumento da produção específica de metano com o 

aumento da percentagem de frutas e vegetais na mistura, até se atingir os 50% (Figura 5.4). 

A partir desse valor verifica-se um decréscimo da produção específica de metano, ou seja 

para percentagens de relva na mistura inferiores a 50%. Resíduos de frutas e vegetais são 
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caracterizados por possuírem 8-18% de ST e um conteúdo em SV de 86-92%. A sua 

fracção orgânica inclui cerca de 75% de matéria facilmente biodegradável (açúcares e 

hemicelulose), 9% de celulose e 5% de lenhina (Bouallagui et al., 2005). A elevada 

percentagem de matéria orgânica biodegradável presente nas frutas e vegetais, 

conjuntamente com a elevada percentagem de humidade (> 80%) facilita o seu tratamento 

pela via biológica e demonstra a sua apetência para a degradação anaeróbia. No entanto 

esse tipo de resíduos tende a sofrer uma etapa de hidrólise rápida com a formação de AOV 

em concentrações elevadas e abaixamento do pH que vão inibir a etapa da metanogénese. 

Tal facto foi verificado em vários estudos realizados com resíduos de frutas e vegetais 

(Pavan et al., 1999; Edelmann et al., 1999; Bouallagui et al., 2003). Por outro lado, a relva é 

um substrato com maior conteúdo em lenhina, cerca de 10% (m/m) (relva madura), 

(Harrison et al., 1994). Substratos com maior conteúdo em lenhina apresentam menores 

produções de metano, pois a lenhina apresenta alguma resistência à degradação anaeróbia 

(Chynoweth et al., 1993). De facto Pteffer e Khan, (1976) (citado por Converti et al., 1997) 

demonstraram que a presença da lenhina para valores superiores a 15% (m/m) dificultava 

significativamente a digestão anaeróbia. 

 

Os resíduos que são constituídos maioritariamente por compostos mais facilmente 

biodegradáveis, como é o caso das frutas e vegetais, geralmente, nos primeiros dias de 

degradação anaeróbia, os microrganismos transformam esses compostos em AOV, o que 

pode ser inibidor da metanogénese, dependendo da proporção das frutas e vegetais 

presentes na mistura. No entanto, quando os compostos mais facilmente biodegradáveis já 

não estão disponíveis os microrganismos vão consumir os compostos mais complexos, que 

têm de ser previamente convertidos em compostos mais facilmente biodegradáveis, pelo 

que durante esta conversão não ocorre praticamente transformação dos AOV em metano. 

Tal facto, pode ser a justificação do grande patamar inicial (cerca de 24 dias) e de um 

segundo pequeno patamar (ao fim de 40 dias) que ocorreram na curva da produção 

específica de metano da mistura M3, pois esta mistura é a que contém maior quantidade de 

frutas e vegetais comparativamente com as misturas M4 e M5. 

 

Os valores da produção específica de metano obtidos para as misturas M1 e M2 são 

inferiores a 20 mL CH4.g-1 SV (Quadro 5.2), valores significativamente baixos quando 

comparados com os obtidos em estudos realizados por Gunaseelan (2004) (> 0,19  

L CH4.g-1 SV para vegetais e > 0,18 L CH4.g-1 SV para frutas).  
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Os valores obtidos nos testes de potencial metanogénico das misturas M3 e M4 (Quadro 

5.2) estão dentro da gama de estudos já realizados com frutas (0,18-0,732 L CH4.g-1 SV) e 

com vegetais (0,19-0,4 L CH4.g-1 SV) (Gunaseelan 2004). 

 

O valor da produção específica de metano obtido para a M5 (138 mL CH4.g-1SV) (Quadro 

5.2) é inferior ao referido por Owens e Chynoweth (1993), num estudo do potencial 

metanogénico de resíduos de jardins, no qual foi obtido para amostras só de relva, um 

potencial máximo de 210 mL CH4.g-1SV e para amostras compostas por misturas de 

resíduos de jardim 140 mL CH4.g-1SV. 

 

De todas as misturas testadas as misturas M1 e M2 foram as que apresentaram menor 

produção específica de metano (Quadro 5.2). Uma das possíveis causas para esse facto é a 

acidificação do meio, pois as misturas apresentavam valores de pH inferiores a 5,7 (Quadro 

5.1), o que inibe os microrganismos metanogénicos, visto que a gama de pH típica para a 

produção de metano é de 6,5 a 7,5 (Cecchi et al., 2002). Verificou-se ainda que o pH 

aumentava com o incremento da quantidade de relva. Num estudo realizado por  

Gomez-Lahoz et al. (2007) foi observado também um aumento do pH quando se adicionava 

outro substrato à mistura de frutas e vegetais, só que nesse estudo eram adicionadas 

lamas. Deste modo é fundamental controlar os valores de pH para se obterem condições 

favoráveis à produção de metano. No entanto esse controlo envolve geralmente a utilização 

de reagentes, o que tem custos associados, pelo que é vantajoso obter essas condições 

com a utilização de mistura de dois ou mais substratos, cujas características específicas 

permitam o equilíbrio em termos de pH. 

 

Relativamente à composição das várias misturas ao longo do tempo, foram determinados os 

AOV (C2-C6), cuja evolução é apresentada na Figura 5.5. 
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Figura 5.5. Evolução dos AOV nas misturas M1 a M5 
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As misturas M1 e M2, que possuíam maior quantidade de resíduos de vegetais e fruta, 

sendo que este tipo de resíduos contém a maior concentração de compostos orgânicos 

solúveis, apresentaram produções de AOV mais elevadas, originando concentrações muito 

superiores a 20 g.L-1 (Figura 5.5). Já noutros estudos tinham sido verificadas inibições para 

concentrações de AOV cerca de 20 g.L-1, sendo inviável a produção de metano devido à 

excessiva acidificação dos reactores (Cho et al., 1995). 

 

Nos primeiros dias de incubação as misturas M4 e M5 apresentaram uma produção 

específica de metano mais elevada do que a mistura M3 (Figura 5.4), pois esta mistura 

possui uma fase latente de cerca de 25 dias, e só depois uma fase exponencial que 

ultrapassa as outras duas misturas. Como se pode verificar pela Figura 5.5, a mistura M3 

apresenta valores de AOV, a partir do primeiro dia e até cerca do vigésimo quinto dia de 

incubação, superiores aos das misturas M4 e M5. Possivelmente só ao fim de 25 dias os 

microrganismos metanogénicos recuperaram gradualmente a produção de metano. 

 

Com base dos resultados obtidos na produção específica de metano calculou-se a taxa de 

produção de metano, cuja evolução é apresentada na Figura 5.6. 
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Figura 5.6. Taxa de produção de metano para as misturas M1 a M5. 

 

Da análise dos resultados obtidos para a taxa da produção de metano obtiveram-se os 

valores máximos para as misturas ensaiadas (M1 a M5), apresentados no Quadro 5.3 

conjuntamente com a produção específica máxima de metano para cada mistura. 
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Quadro 5.3. Produção específica máxima de metano e taxa máxima de produção de metano 

para as misturas M1 a M5 

Mistura Produção específica máxima 
de metano (mL CH4.g-1SV) 

Taxa máxima da produção de 
metano (mL CH4.g-1SV.d-1) 

M1 (100% FV) 19,5 3,0 

M2 (75% FV + 25% R) 15,7 2,8 

M3 (50% FV + 50% R) 257,4 11,7 

M4 (25% FV + 75% R) 216,1 12,9 

M5 (100% R) 137,6 7,0 
 

No Quadro 5.4 são apresentados os tempos de incubação para os quais foram atingidas as 

taxas máximas de produção de metano para cada mistura ensaiada. 

 

Quadro 5.4. Tempo de incubação para a taxa máxima de produção de metano para as 

misturas M1 a M5 

Mistura Tempo 
(d) 

Taxa máxima de produção de metano 
(mL CH4.g-1SV.d-1) 

M1 (100% FV) 3 3,0 

M2 (75% FV + 25% R) 1 2,8 

M3 (50% FV + 50% R) 36 11,7 

M4 (25% FV + 75% R) 11 12,9 

M5 (100% R) 16 7,0 
 

A Figura 5.7 permite comparar a evolução da produção específica máxima de metano e da 

taxa máxima de produção de metano em função da percentagem de FV e R utilizada nas 

misturas ensaiadas  
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Figura 5.7. Produção específica máxima de metano e taxa máxima de produção de metano 

para as misturas M1 a M5 
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Do conjunto dos resultados obtidos para a taxa máxima de produção de metano constata-se 

que, apesar da mistura M3 ser a que apresenta a maior produção específica máxima de 

metano, é a mistura M4 que apresenta o valor mais elevado relativamente à taxa máxima de 

produção de metano (Figura 5.7). Com efeito a mistura M4 necessita apenas de 11 dias 

para atingir a taxa de produção máxima de metano, ao passo que a mistura M4 só atinge a 

taxa máxima ao fim de 36 dias (Quadro 5.4). Deste modo, nas misturas em que estão 

presentes ambos os substratos (FV e R) a taxa de produção de metano aumenta com o 

incremento da percentagem de relva presente na mistura, correspondendo à diminuição de 

frutas e vegetais presentes.  

 

Aos resultados experimentais da produção específica de metano das misturas M1 a M5 

foram aplicados diversos modelos cinéticos, de modo a avaliar a cinética do ensaio de 

potencial metanogénico e verificar qual dos modelos se adapta melhor. 

 

O primeiro modelo (modelo I) a ser aplicado foi um modelo de primeira ordem dado pela 

expressão 1.3 (Milán et al., 2003; Tosun et al., 2004). 

 

( )kt
0 e1LL −−=                                 (1.3) 

 

De modo a avaliar o comportamento do modelo aplicado, relativamente aos resultados 

experimentais, são estudados três métodos matemáticos para obtenção dos parâmetros de 

ajuste do modelo, designadamente o método linear, o método de Thomas e a utilização da 

ferramenta “Solver” do software “Microsoft Office Excel 2003”, adiante referido como método 

“Solver”. 

 

Na Figura 5.8 são apresentados os resultados experimentais e da aplicação do modelo I 

(expressão 1.3), tendo adoptado diversas metodologias de estimação dos parâmetros 

cinéticos: linear, Thomas e Solver para as misturas M1 a M5.  
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Figura 5.8. Resultados experimentais e da aplicação do modelo I, tendo adoptado diversas 

metodologias de estimação dos parâmetros cinéticos: linear, Thomas e Solver 

para as misturas M1 a M5. 

No Quadro 5.5 são apresentados os valores obtidos para os parâmetros de ajuste do 

modelo I (k e L0) de acordo com as três metodologias estudadas e respectivos parâmetros 

estatísticos (Sy.x, Err2, CD, CSM e P). 
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Quadro 5.5. Parâmetros de ajuste e estatísticos do modelo I para as misturas M1 a M5 

Mistura  Linear Thomas Solver 

 k (d-1) 0,1098 0,0653 0,1787 

 L0 (mLCH4.g-1SV) 19,50 23,67 18,71 

M1 Sy.x 1,58 3,17 0,98 

(100% FV) Err2 127,26 511,56 48,93 

 CD 6,20 0,79 12,02 

 CSM 1,90 0,50 2,45 

  P 0,519 0,691 0,974 

 k (d-1) 0,1340 0,0827 0,2416 

 L0 (mLCH4.g-1SV) 15,74 18,70 14,97 

M2 Sy.x 1,37 2,92 0,37 

(75% FV + 25% R) Err2 93,74 425,55 6,84 

 CD 4,64 0,24 76,30 

 CSM 1,65 0,14 4,27 

  P 0,693 0,411 0,974 

 k (d-1) 0,0222 0,0093 0,0135 

 L0 (mLCH4.g-1SV) 257,44 117,64 257,50 

M3 Sy.x 55,15 79,30 39,56 

(50% FV + 50% R) Err2 155117,01 320697,70 79834,16 

 CD 1,29 0,11 3,45 

 CSM 0,75 0,02 1,41 

  P 0,007 0,0003 0,529 

 k (d-1) 0,0384 0,0350 0,0353 

 L0 (mLCH4.g-1SV) 216,10 231,16 223,13 

M4 Sy.x 11,85 12,39 11,57 

(25% FV + 75% R) Err2 7155,58 7828,09 6830,14 

 CD 31,36 28,58 32,91 

 CSM 3,40 3,31 3,45 

  P 0,793 0,625 0,856 

 k (d-1) 0,0382 0,0328 0,0345 

 L0 (mLCH4.g-1SV) 138,00 151,18 144,12 

M5 Sy.x 8,10 8,26 7,84 

(100% R) Err2 3343,81 3481,54 3131,99 

 CD 28,48 27,31 30,47 

 CSM 3,31 3,26 3,37 

  P 0,779 0,654 0,819 
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Pela análise dos resultados obtidos para os parâmetros estatísticos, Sy.x, Err2, CD e CSM, 

verifica-se que o método “Solver” apresenta o menor valor de Sy.x, Err2 e os maiores valores 

de CD e CSM. Relativamente aos valores obtidos pela aplicação da ANOVA (Análise de 

Variância Simples) verifica-se que P>0,05 para todos os casos, pelo que existe uma 

diferença insignificante entre os valores experimentais e estimados, excepto para a mistura 

M3 com aplicação dos métodos Linear e Thomas (P<0,05), o que indica uma significativa 

diferença entre os valores experimentais e estimados. 

 

Face aos resultados obtidos para os parâmetros estatísticos referidos verifica-se que o 

método seleccionado para determinação dos parâmetros de ajuste dos outros modelos 

cinéticos é o “Solver”. 

 

O segundo modelo (modelo II) a ser aplicado foi um modelo de Chen e Hashimoto dado pela 

expressão 1.21 (Chen e Hashimoto, 1978; Milán et al., 2003; Tosun et al., 2004). 









+

−=
1-Kμ TRH

K 1 LL
máx

0                           (1.21) 

 

Na Figura 5.9 são apresentadas as curvas obtidas pela aplicação do modelo II, dado pela 

equação 1.21, para cada uma das misturas ensaiadas.  

 

No Quadro 5.6 são apresentados os valores obtidos para os parâmetros de ajuste do 

modelo II (K, L0 µmáx) de acordo com o método “Solver” e respectivos parâmetros estatísticos 

(Sy.x, Err2, CD, CSM e P). 

 

Quadro 5.6. Parâmetros de ajuste e estatísticos do modelo II para as misturas M1 a M5 

    Parâmetros      

Mistura K L0  
(mLCH4g-1SV) 

µmáx  
(d-1) 

tc  
(d) 

Sy.x Err2 CD CSM P 

M1 (100%FV) 5,49 20,35 1,74 0,58 0,87 38,77 22,64 3,05 0,920 

M2 
(75%FV+25%R) 

2,45 15,86 1,30 0,77 1,67 142,98 2,70 1,19 0,777 

M3 
(50%FV+50%R) 

6,76 314,17 0,13 7,77 39,32 78852,87 3,50 1,39 0,731 

M4 
(25%FV+75%R) 

7,74 274,81 0,33 3,03 10,73 5874,49 38,42 3,56 0,953 

M5 (100% R) 7,31 178,12 0,30 3,29 7,26 2687,85 35,67 3,48 0,950 
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Figura 5.9. Resultados experimentais e estimados pelo modelo II para as misturas M1 a M5. 

 

Pela análise dos parâmetros estatísticos obtidos pelo modelo I e II (Quadros 5.5 e 5.6) 

verifica-se que o modelo II apresenta um melhor ajuste em todas as cinco misturas 

analisadas, pois manifesta menor valor de Syx e Err2 e maiores valores de CD e CSM. No 

entanto na mistura M3, que apresenta duas fases distintas durante o tempo de ensaio, o 
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ajustamento é fraco (Figura 5.9). Relativamente aos valores obtidos pela aplicação da 

ANOVA verifica-se que P>0,05 para todos os casos, pelo que existe uma diferença 

insignificante entre os valores experimentais e estimados. 

 

O terceiro modelo (modelo III) a ser aplicado foi um modelo logístico adaptado do modelo 

apresentado no estudo realizado por Gomez-Lahoz et al. (2007) e dado pela expressão 5.1. 

 

kt
0

e a1
LL −+

=                         (5.1) 

Onde: L = Produção específica de metano (L.kg-1SV) 

 L0 = Produção máxima específica de metano (L.kg-1SV) 

 k = Constante cinética (d-1) 

a =  parâmetro de ajuste (adimensional) 

 

Apesar do modelo III ser um modelo que utiliza o parâmetro a, ao qual não é atribuído 

significado físico, pensou-se ser importante a aplicação de um modelo significativamente 

diferente dos anteriores e que já tinha sido aplicado à digestão anaeróbia de substratos 

semelhantes (mistura de vegetais e lamas primárias) aos utilizados no presente estudo. 

 

Na Figura 5.10 são apresentados os valores experimentais e estimados pelo modelo III, 

dado pela equação 5.1, para cada uma das misturas ensaiadas. 
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Figura 5.10. Resultados experimentais e estimados pelo modelo III para as misturas M1 a M5. 

 

No Quadro 5.7 são apresentados os valores obtidos para os parâmetros de ajuste do 

modelo III (L0, k e a) de acordo com o método “Solver” e respectivos parâmetros estatísticos 

(Sy.x, Err2, CD, CSM e P). 
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Quadro 5.7. Parâmetros de ajuste e estatísticos do modelo III para as misturas M1 a M5 

     Parâmetros    

Mistura L0 
(mLCH4g-1SV) a k  

(d-1) Sy.x Err2 CD CSM P 

M1 (100% FV) 19,2 1,73 0,151 1,63 132,46 5,92 1,85 0,913 

M2 
(75%FV+25%R) 14,9 4,50 0,437 0,47 10,85 47,37 3,80 0,936 

M3 
(50%FV+50%R) 251,7 61,78 0,090 11,33 6414,59 54,38 3,93 0,941 

M4 
(25%FV+75%R) 207,5 7,51 0,097 16,56 13717,70 15,88 2,75 0,935 

M5 (100% R) 131,8 9,26 0,107 9,13 4168,16 22,65 3,08 0,944 
 

Após a aplicação dos três modelos seleccionados foi realizada uma avaliação sobre qual 

dos modelos se ajusta melhor aos resultados obtidos na degradação anaeróbia das misturas 

de substratos ensaiadas. Essa avaliação teve por base a comparação dos parâmetros de 

ajuste e estatísticos obtidos, cujos resultados são apresentados nos Quadros 5.8 a 5.12. 

 

Quadro 5.8. Parâmetros de ajuste e estatísticos dos modelos I, II e III para a mistura M1 

    M1 
(100% FV) 

     

Modelo L0  
(mL CH4.gSV-1) 

k  
(d-1) 

µmáx  
(d-1) 

a Sy.x Err2 CD CSM P 

I 18,71 0,1787 - - 0,98 48,93 12,02 2,45 0,974 

II 20,35 5,49* 1,74 - 0,87 38,77 22,64 3,05 0,920 

III 19,20 0,151 - 1,73 1,63 132,46 5,92 1,85 0,913 
Nota: * representa K adimensional. 

 

Quadro 5.9. Parâmetros de ajuste e estatísticos dos modelos I, II e III para a mistura M2 

    M2 
(75%FV+25%R) 

     

Modelo L0  
(mL CH4.gSV-1) 

k  
(d-1) 

µmáx 
(d-1) 

a Sy.x Err2 CD CSM P 

I 14,97 0,2416 - - 0,370 6,84 76,30 4,27 0,974 

II 15,86 2,45* 1,30 - 1,67 142,98 2,70 1,19 0,777 

III 14,90 0,437 - 4,50 0,470 10,85 47,37 3,80 0,936 
Nota: * representa K adimensional. 
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Quadro 5.10. Parâmetros de ajuste e estatísticos dos modelos I, II e III para a mistura M3 

    M3 
(50%FV+50%R) 

     

Modelo L0  
(mL CH4.gSV-1) 

k  
(d-1) 

µmáx 
(d-1) 

a Sy.x Err2 CD CSM P 

I 257,50 0,0135 - - 39,56 79834,16 3,45 1,41 0,529 

II 314,17 6,76* 0,13 - 39,32 78852,87 3,50 1,39 0,731 

III 251,70 0,090 - 61,78 11,33 6414,59 54,38 3,93 0,941 
Nota: * representa K adimensional. 

 

Quadro 5.11. Parâmetros de ajuste e estatísticos dos modelos I, II e III para a mistura M4 

    M4 
(25%FV+75%R) 

     

Modelo L0  
(mL CH4.gSV-1) 

k  
(d-1) 

µmáx  
(d-1) 

a Sy.x Err2 CD CSM P 

I 223,13 0,0353 - - 11,57 6830,14 32,91 3,45 0,856 

II 274,81 7,74* 0,33 - 10,73 5874,49 38,42 3,56 0,953 

III 207,50 0,097 - 7,51 16,56 13717,70 15,88 2,75 0,935 
Nota: * representa K adimensional. 

 

Quadro 5.12. Parâmetros de ajuste e estatísticos dos modelos I, II e III para a mistura M5 

    M5 
(100% R) 

     

Modelo L0  
(mL CH4.gSV-1) 

k  
(d-1) 

µmáx  
(d-1) a Sy.x Err2 CD CSM P 

I 144,12 0,0345 - - 7,84 3131,99 30,47 3,37 0,819 

II 178,12 7,31* 0,30 - 7,26 2687,85 35,67 3,48 0,950 

III 131,80 0,107 - 9,26 9,13 4168,16 22,65 3,08 0,944 

Nota: * representa K adimensional. 

 

Pela análise dos parâmetros estatísticos obtidos (Quadro 5.8 a 5.12) na aplicação dos três 

modelos seleccionados verifica-se que o modelo II apresenta um melhor ajuste para três das 

misturas utilizadas, M1, M4 e M5. Os modelos I e II apenas apresentam melhor ajuste para 

uma das misturas utilizadas, M2 e M3, respectivamente. Relativamente aos valores obtidos 

pela aplicação da ANOVA verifica-se que P>0,05 para todos os casos, pelo que existe uma 

diferença insignificante entre os valores experimentais e estimados pelos três modelos 

estudados. 
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Face aos resultados obtidos parece ser o modelo II o melhor para este tipo de ensaios de 

potencial metanogénico, em que são avaliadas misturas de substratos. No entanto, o 

referido modelo considera o reactor contínuo de mistura completa que não é o caso do 

presente estudo em que se utilizaram reactores descontínuos. 

 

Como já foi referido as cinco misturas tiveram um comportamento distinto, em termos da 

produção de metano, o que é possivelmente consequência da diferente composição das 

mesmas, uma vez que a degradação dos substratos se realizou nas mesmas condições 

operacionais e ambientais. Perante tais factos, é de admitir a proposta de novos 

formalismos cinéticos que reflictam as limitações geradas pelas diferentes misturas. No 

entanto, tem que se considerar que outro factor pode influenciar a produção de metano, ou 

seja a relação S/I também deve ser analisada. 
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Ensaio 1.2 

Os resultados detalhados obtidos no ensaio 1.2 realizado na Fase 1, de acordo com o Plano 

Experimental, são apresentados no Anexo III. 

 

Neste ensaio pretendeu avaliar-se a influência da relação S/I na degradação anaeróbia de 

duas misturas seleccionadas no ensaio 1.1, como as que apresentaram maior produção 

específica de metano (50%FV+50%R e 25%FV+75%R). Para tal foram aplicadas duas 

relações S/I (S/I=0,5 e S/I=1) a ambas as misturas. As relações S/I de 0,5 e de 1 foram 

escolhidas tendo por base diversos estudos (Gunaseelan, 1997; Chynoweth et al., 1993; 

Neves et al., 2004) em que é referida a importância de alterar a relação S/I de modo a  

obter-se um maior equilíbrio na população microbiana, ou seja, apesar de nos testes de 

potencial metanogénico ser utilizada como referência a relação S/I de 1, face as 

características particulares de determinados substratos é favorável aumentar a quantidade 

de inóculo disponível. 

 

De modo a estudar o processo de degradação anaeróbia das misturas M6 a M9 foram 

analisados diversos parâmetros, designadamente a produção específica de metano, a 

percentagem de metano no biogás e a taxa de produção de metano. Foram também 

examinados alguns parâmetros (pH, AOV, CQO e SV) relativos à composição das várias 

misturas ao longo do tempo de incubação. 

 

No Quadro 5.13 são apresentadas as condições inicias e finais do ensaio de potencial 

metanogénico (ensaio 1.2) para as misturas ensaiadas, em termos de pH, de remoção de 

SV e de produções acumuladas de biogás e de metano obtidas ao fim da etapa de 

incubação. 

 

Quadro 5.13. Valores de pH, de remoção de SV e de produções acumuladas de biogás e de 

metano para as misturas M6 a M9 

Misturas pH 
inicial 

pH 
final 

Remoção 
de SV (%) 

Produção 
acumulada de 
biogás (mL) 

Produção 
acumulada de 
metano (mL) 

M6 (50% FV+50%  
R, S/I=0,5) 

7,30 7,10 11,5 502 240 

M7 (50% FV+50%  
R, S/I=1) 

7,21 7,00 26,2 814 443 

M8 (25% FV+75%  
R, S/I=0,5) 

7,49 7,26 22,9 467 220 

M9 (25% FV+75%  
R, S/I=1) 

7,37 7,02 26,3 624 397 
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Para que seja possível comparar com maior detalhe os resultados obtidos no ensaio 1.2 

com os do ensaio 1.1 e apesar de não ser possível determinar cargas orgânicas, visto os 

referidos ensaio serem realizados em descontínuo, tal como efectuado por Callaghan et al, 

(1999) apresenta-se no Quadro 5.14 as cargas de ST e de SV aplicadas, em termos de 

substratos, para as misturas M3, M4 e M6 a M9. 

 

Quadro 5.14. Cargas de ST e de SV aplicadas para as misturas M3, M4 e M6 a M9 

   Misturas    
Carga  
 

M3 
(50%FV+50%R) 

M4 
(25%FV+75%R) 

M6 
(50%FV+50%R, 

S/I=0,5) 

M7 
(50%FV+50%R, 

S/I=1) 

M8 
(25%FV+75%R, 

S/I=0,5) 

M9 
(25%FV+75%R, 

S/I=1) 
ST 
(g.L-1) 

24,52 24,48 2,45 4,90 2,45 4,90 

SV 
(g.L-1) 

20,35 20,37 2,04 4,07 2,04 4,08 

 

Da análise dos resultados obtidos para a percentagem de remoção de SV (Quadro 5.13) 

constata-se que as misturas M7 e M9 apresentam valores superior aos das outras duas 

misturas, pelo que é de concluir que a relação S/I igual a 1 favorece a produção de metano. 

No entanto, os valores obtidos para a remoção de SV das misturas M6 a M9 são baixos 

comparativamente com os obtidos no ensaio 1.1 (Quadro 5.1) o que possivelmente está 

relacionado com as cargas de ST e SV aplicadas (Quadro 5.14). De facto, no ensaio 1.1, 

para as misturas M3 e M4 são utilizadas cargas de ST e SV significativamente superiores às 

empregues (cerca de 10 vez) para as misturas M6 a M9, pelo que, cargas mais elevadas 

permitem maiores percentagens de remoção de SV, mas podem não se traduzir em maiores 

produções especificas de metano, como é referido mais à frente. Como se pode verificar 

pelos resultados obtidos para produção acumulada de metano (Quadro 5.13), a mistura que 

apresenta maior produção é a M7, ou seja, tal como no ensaio 1.1 (Quadro 5.1) é a mistura 

com 50% de FV e 50% de R. 

 

Na Figura 5.11 é apresentada a produção de biogás acumulada para as diversas misturas 

ensaiadas. 
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Figura 5.11. Produção acumulada de biogás para as misturas M6 a M9. 

 

Pela análise da Figura 5.11 constata-se que a maior quantidade de biogás é originada pela 

mistura M7 com 814 mL (Quadro 5.13), e a menor quantidade é produzida pela mistura M8, 

com 467 mL (Quadro 5.13), ao fim do 80 dias de incubação. Com efeito, verifica-se que para 

a mesma proporção de substratos a relação S/I de 0,5 tem um efeito negativo na produção 

de biogás. Nas misturas com igual relação S/I observa-se um decréscimo na produção de 

biogás quando a quantidade de FV presente na mistura de substratos diminui. 

Relativamente à produção de metano (Figura 5.12) também é a mistura M7 que apresenta 

maior produção de metano com 443 mL (Quadro 5.13).  

 

0

150

300

450

600

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Tempo (d)

Pr
od

uç
ão

 d
e 

m
et

an
o 

ac
um

ul
ad

a 
(m

L)

M6-50% FV+50% R, I/S=2 M7-50% FV+50% R, I/S=1
M8-25% FV+75% R, I/S=2 M9-25% FV+75% R, I/S=1

 
Figura 5.12. Produção acumulada de metano para as misturas M6 a M9 
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Na Figura 5.13 é apresentada a composição do biogás relativamente à percentagem de 

metano para as diversas misturas ensaiadas. 
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Figura 5.13. Conteúdo em metano no biogás produzido para as misturas M6 a M9. 

 

Analisando o gráfico da Figura 5.13 verifica-se que a percentagem de metano presente no 

biogás, resultante da degradação anaeróbia das várias misturas, aumenta nos primeiros 20 

dias. Depois desse período as variações são pouco significativas, excepto para a mistura 

M6 que baixa ligeiramente e para a mistura M9, para a qual se regista um aumento, a partir 

do sexagésimo dia. O biogás produzido pelas misturas M6 a M9 apresenta teores de 

metano entre 40 e 70%. Tal como no ensaio 1.1 (Figura 5.3) os teores de metano são 

comparáveis aos atingidos em diversos estudos de co-digestão de frutas e vegetais com 

outros substratos (Quadro 1.5) (Di Palma et al., 1999, Callaghan et al., 1999, Misi e Foster, 

2002, Bouallagui et al., 2004b, Agdag e Sponza, 2005), no entanto as misturas M3 e M4 

apresentam uma evolução, em termos da percentagem de metano no biogás, diferente das 

misturas M7 e M9, apesar das misturas terem a mesma proporção de substratos. Tal facto 

pode ser explicado pelas diferentes cargas de ST e SV (Quadro 5.14), ou seja, cargas de 

SV mais elevadas podem conduzir a condições de inibição nos primeiros dias, dai as 

menores percentagens de metano obtidas (20%) no ensaio 1.1 (Figura 5.3), sendo 

necessário cerca de 7 dias para se alcançar valores idênticos (40%) aos do ensaio 1.2 

(Figura 5.13). 

 

As produções específicas de metano para as diversas misturas testadas, já corrigidas com a 

produção dos brancos, são apresentadas na Figura 5.14 e no Quadro 5.15 são 

apresentadas as produções específicas máximas de metano. 
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Figura 5.14. Produção específica de metano para as misturas M6 a M9. 

 

Quadro 5.15. Produção específica máxima de metano para as misturas M6 a M9 

Mistura Produção específica máxima de 
metano (mL CH4.g-1SV) 

 M6 (50% FV+50% R, S/I=0,5) 235,5 

 M7 (50% FV+50% R, S/I=1) 434,0  

 M8 (25% FV+75% R, S/I=0,5) 216,0 

 M9 (25% FV+75% R, S/I=1) 388,8  

 

Das quatro misturas testadas todas tiveram uma fase inicial, de cerca de 25 dias, na qual 

produziram a maior parte do metano, pelo que as curvas de evolução da produção 

específica de metano têm um andamento semelhante, diferindo apenas no valor máximo 

alcançado. A produção específica de metano máxima (434 mL.g-1 SV) foi obtida pela mistura 

M7, composta por 50% de frutas e vegetais e 50% de relva, com uma relação de S/I de 1.  

 

A produção de metano foi de 0,216-0,236 L.g-1SV (Quadro 5.15) para as misturas M8 e M9, 

com S/I = 0,5 e de 0,389 – 0,434 L.g-1SV (Quadro 5.15) para as misturas M6 e M7, com 

S/I=1. Os resultados obtidos pelas misturas M6 e M7 são resultados comparáveis aos 

referidos por Chynoweth et al. (1993) para substratos compostos por relva (0,342 – 0,420 

m3CH4.kg-1SV), mas com a utilização de uma relação S/I de 0,5. 

 

A mistura M7 com maior proporção de frutas e vegetais comparativamente à mistura M9 

apresentou a maior produção específica de metano. Isto pode estar relacionado com a 
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maior biodegradabilidade dos constituintes dos substratos (Cho et al., 1995; Shin et al., 

2001; Heo et al., 2004), mas sem atingir níveis que levem à formação de condições de 

inibição.  

 

A diminuição da relação S/I tem como objectivo obter a taxa de produção de metano 

máxima, evitando desequilíbrios originados pela presença de concentrações elevadas de 

AOV e consequente abaixamento do pH do meio (Chynoweth et al., 1993; Neves et al., 

2004). Pela análise dos resultados obtidos (Figura 5.14) verificou-se que para a mesma 

mistura de substratos, o decréscimo da relação S/I teve um efeito negativo, sendo nestes 

casos observado um declínio significativo na produção específica de metano. Tal facto 

dever-se-á provavelmente à quantidade de matéria orgânica biodegradável ser insuficiente 

para a quantidade de microrganismos presentes. 

 

Os resultados obtidos em estudos em que foram aplicadas reduções na relação S/I sugerem 

que esta diminuição é vantajosa apenas para alguns substratos, os quais apresentem 

elevada biodegradabilidade, originando na fase inicial do processo de degradação anaeróbia 

concentrações de AOV elevadas, com o consequente abaixamento do pH do meio e inibição 

dos microrganismos anaeróbios (Chynoweth et al., 1993, Gunaseelan, 1997). 

 

Pela análise das concentrações de AOV obtidas para as quatro misturas (Figura 5.15 b) 

verifica-se que os valores são muito inferiores à concentração de inibição de 20 g.L-1 (Cho et 

al., 1995), o mesmo é confirmado pelo pH inicial e final (7,0 a 7,5) (Quadro 5.13), cujos 

valores se encontram dentro da gama típica para a produção de metano (6,5 a 7,5) (Cecchi 

et al., 2002). O equilíbrio do pH durante toda a fase de digestão anaeróbia pode ser 

consequência da co-digestão dos dois substratos (FV + R) cujas características específicas 

se complementam. Já Mshandete et al. (2004) referem que a co-digestão pode ter um efeito 

positivo na melhoria da capacidade tampão do meio, permitindo uma maior estabilidade dos 

reactores e consequentemente uma maior produção de metano. 

 

Os resultados obtidos na produção específica de metano permitem afirmar que, para os 

substratos analisados, a relação S/I de 1 é a melhor. Já num estudo realizado por Raposo et 

al. (2006) em que foi analisada a influência da relação S/I na produção específica de metano 

originada na degradação anaeróbia de milho, a maior produção de metano foi obtida para a 

relação S/I de 1. No entanto, nesse estudo verificou-se que existia uma ligeira variação da 

produção específica de metano para as várias relações S/I testadas, o que no presente 

ensaio não se verifica, pois no caso das misturas M6 e M7 (50%FV+50%R) a diminuição da 

relação S/I de 1 para 0,5 faz com que a produção específica de metano passe de  
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434 mL.g-1 SV para 236 mL.g-1 SV, e nas misturas M8 e M9 (25%FV+75%R) o mesmo 

decréscimo da relação S/I faz com que produção específica de metano passe de 389 mL.g-1 

SV para 216 mL.g-1 SV. 
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Figura 5.15. Evolução a) da CQOs e b) dos AOV para as misturas de M6 a M9. 

 

As curvas de CQOs (Figura 5.15 a) apresentam, em geral, um maior decréscimo nos 

primeiros 25 dias, o que está de acordo com a maior produção de metano para o mesmo 

período. No entanto, no caso da mistura M6, com S/I=0,5 a curva de CQO apresenta um 

andamento diferente, verificando-se um decréscimo inicial pouco significativo seguido de 

uma estabilização até ao vigésimo quinto dia. 

 

Com base nos resultados obtidos na produção específica de metano calculou-se a taxa de 

produção de metano para as misturas ensaiadas (M6 a M9), cuja evolução é apresentada 

na Figura 5.16. 

a) b) 
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Figura 5.16. Evolução da taxa de produção de metano para as misturas de M6 a M9 

 

Pela análise dos resultados obtidos para a produção específica de metano e para taxa da 

produção de metano obtiveram-se os valores máximos para as misturas ensaiadas (M6 a 

M9), sendo apresentados no Quadro 5.16. 

 

Quadro 5.16. Produção específica máxima de metano e taxa máxima de produção de 

metano para as misturas M6 a M9 

Mistura Produção específica máx. 
de metano (mL CH4.g-1SV) 

Taxa máxima de produção de 
metano (mL CH4.g-1SV.d-1) 

 M6 (50% FV+50% R, S/I=0,5) 235,5 31,0 

 M7 (50% FV+50% R, S/I=1) 434,0  39,0 

 M8 (25% FV+75% R, S/I=0,5) 216,0 24,4 

 M9 (25% FV+75% R, S/I=1) 388,8  52,9 

 

No Quadro 5.17 são apresentados os tempos de incubação ao fim dos quais se obteve a 

taxa máxima de produção de metano para cada mistura ensaiada. 
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Quadro 5.17. Tempo de incubação para a taxa máxima de produção de metano para as 

misturas M6 a M9 

Mistura Tempo 
(d) 

Taxa máxima de produção de 
metano (mL CH4.g-1SV.d-1) 

 M6 (50% FV+50% R, S/I=0,5) 1 31,0 

 M7 (50% FV+50% R, S/I=1) 4 39,0 

 M8 (25% FV+75% R, S/I=0,5) 2 24,4 

 M9 (25% FV+75% R, S/I=1) 2 52,9 

 

De modo a analisar a produção específica máxima de metano e a taxa máxima de produção 

de metano (Quadro 5.17) em função da relação S/I utilizada na degradação anaeróbia das 

misturas ensaiadas apresenta-se a Figura 5.17. 
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Figura 5.17. Produção específica máxima de metano e taxa máxima de produção de metano 

em função da relação S/I para as misturas de M6 a M9. 

 

Pela análise do Quadro 5.16 constata-se que, tal como na produção específica de metano, 

também para a taxa de produção de metano foi a mistura M7 que apresentou o valor mais 

elevado (39,0 mLCH4.g-1SV.d-1) e a mistura M8 apresentou o valor mais baixo (24,4 

mLCH4.g-1SV.d-1). No entanto, a mistura M8 necessitou de apenas 2 dias (Quadro 5.17) para 

atingir a taxa de produção máxima e a mistura M7 precisou do dobro do tempo para a atingir 

o mesmo valor, tal facto dever-se-á provavelmente à menor quantidade de FV da mistura 

M8, pelo que presumivelmente os microrganismos degradam mais rapidamente o substrato 

mais biodegradável e só depois começam a degradar o outro substrato, mas mais 

lentamente. 

M6 

M7 

M8 

M9 
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Relativamente à influência da relação S/I sobre a taxa de produção de metano verifica-se 

que a diminuição da relação S/I resulta no decréscimo da taxa de produção de metano para 

cada mistura de substratos analisada (Figura 5.17), o mesmo foi verificado num estudo 

realizado por Raposo et al. (2006), em que foram testadas as relações S/I de 0,33, 0,50, 

0,67 e 1, para a degradação anaeróbia de milho. 

 

Na Figura 5.18 é apresentada a produção específica de metano para as misturas M3 e M4 

(ensaio1.1) e para as misturas M6 a M9 (ensaio 1.2). 
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Figura 5.18. Produção específica de metano para as misturas M3, M4 e M6 a M9. 
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Figura 5.19. Taxa de produção de metano para as misturas M3, M4 e M6 a M9. 
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Da análise dos resultados obtidos para a produção especifica de metano para as misturas 

M3, M4 e M6 a M9 (Figura 5.18) constata-se que a mistura M3 e M4 apresentam um 

comportamento distinto, sendo de destacar uma fase de latência de cerca de 5 dias para a 

mistura M4 e de cerca de 25 dias para a mistura M3, que não existe nas outras quatro 

misturas. Tal facto pode estar relacionado com a elevada carga de SV aplicada nas misturas 

M3 e M4, que se reflectiu numa relação S/I de cerca de 3.  

 

Pela análise dos resultados obtidos nos ensaios 1.1 e 1.2 verifica-se que uma relação S/I 

baixa (0,5) ou uma relação mais elevada (3) apresentam produções especificas máximas de 

metano idênticas para a mesma proporção de substratos, misturas M3 – M6 e misturas  

M4 -M8, respectivamente e a relação S/I de 1 permite as produções especificas máximas de 

metano e as taxas máximas de produção de metano (Figura 5.19) para cada proporção de 

substrato, misturas M7 e M9. 

 

Aos resultados obtidos para a produção específica de metano das misturas M6 a M9 foram 

aplicados os modelos cinéticos que apresentaram um melhor ajuste no ensaio 1.1 para as 

misturas M3 e M4, ou seja, foram seleccionados os modelos II e III. 

 

Na Figura 5.20 são apresentados os resultados experimentais e os estimados pela 

aplicação do modelo II, para cada uma das misturas de M6 a M9. 
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Figura 5.20. Resultados experimentais e estimados pelo modelo II para as misturas M6 a M9 
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Figura 5.20. Resultados experimentais e estimados pelo modelo II para as misturas M6 a M9 

(continuação) 

 
No Quadro 5.18 são apresentados os valores obtidos para os parâmetros de ajuste do 

modelo II (K, L0 µmáx) de acordo com o método “Solver” e respectivos parâmetros estatísticos 

(Sy.x, Err2, CD, CSM e P) para as misturas M6 a M9. 

 
Quadro 5.18. Parâmetros de ajuste e estatísticos do modelo II para as misturas M6 a M9 

    Parâmetros      

Mistura K L0 
(mLCH4.gSV-1) 

µmáx 
(d-1) 

tc 
(d) 

Sy.x Err2 CD CSM P 

M6 (50% FV+50%  
R, S/I=0,5) 7,22 275,12 0,57 1,75 19,02 8 319,64 13,27 2,40 0,893 

M7 (50% FV+50%  
R, S/I=1) 

13,99 488,95 1,03 0,97 29,93 16 674,80 22,73 2,91 0,870 

M8 (25% FV+75%  
R, S/I=0,5) 

66,61 224,20 5,47 0,18 15,70 5 667,95 17,09 2,63 0,948 

M9 (25% FV+75%  
R, S/I=1) 

47,84 404,21 6,17 0,16 24,75 14 105,85 22,60 2,90 0,954 

 

Após a aplicação do modelo II (Quadro 5.18) e pela análise dos parâmetros estatísticos 

obtidos verifica-se que o ajustamento entre os valores experimentais e estimados é maior 

para as misturas M6 e M8, sendo de notar que em ambas as misturas foi aplicada uma 

relação S/I de 0,5. Das quatro misturas a que apresenta menor ajustamento pelo modelo II é 

a M7, na qual foi utilizada uma relação S/I de 1. 

 

Na Figura 5.21 são apresentados os resultados experimentais e estimados pela aplicação 

do modelo III, para cada uma das misturas de M6 a M9. 
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Figura 5.21. Resultados experimentais da produção específica de metano e modelo III para 

as misturas M6 a M9 

 

No Quadro 5.19 são apresentados os valores obtidos para os parâmetros de ajuste do 

modelo III e respectivos parâmetros estatísticos. 

 

Quadro 5.19. Parâmetros de ajuste e estatísticos do modelo III para as misturas M6 a M9 

   Parâmetros      

Mistura L0  
(mLCH4.g-1SV) 

a k  
(d-1) Sy.x Err2 CD CSM P 

M6 (50% FV+50% 
R, S/I=0,5) 227,67 3,99 0,09 14,54 4 864,01 23,41 2,93 0,970 

M7 (50% FV+50% 
R, S/I=1) 411,95 3,94 0,09 33,08 25 169,43 14,72 2,49 0,969 

M8 (25% FV+75% 
R, S/I=0,5) 203,55 4,94 0,08 13,24 4 034,41 24,42 2,97 0,972 

M9 (25% FV+75% 
R, S/I=1) 376,85 4,03 0,10 23,44 12 631,59 25,35 3,01 0,975 
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Pela análise dos resultados obtidos pela aplicação do modelo III (Quadro 5.19) verifica-se 

que o ajustamento é maior para as misturas M6 e M8. Das quatro misturas a que apresenta 

menor ajustamento ao modelo III é a M7. 

 

Na análise dos resultados obtidos pela aplicação dos dois modelos II, III (Quadros 5.18 e 

5.19) às misturas M6 a M7 verifica-se que o modelo III apresenta um melhor ajuste para as 

misturas M6, M8 e M9, ao passo que o modelo II tem um melhor ajuste apenas para a 

mistura M7. No entanto, nos primeiros cinco dias de incubação constata-se que o modelo III 

tem um afastamento maior dos valores experimentais, ou seja, dificulta a escolha de um dos 

dois modelos. 
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5.1.1. Proposta de um formalismo cinético 

 

Após a análise dos resultados obtidos na Fase 1 constata-se que os modelos estudados não 

consideram as variáveis estudadas no presente estudo, apesar da sua aplicação ser 

satisfatória em diversos estudos com substratos semelhantes (Milán et al., 2003; Tosun et 

al., 2004; Gomez-Lahoz et al., 2007). 

 

Assim, face aos resultados obtidos que parecem indicar que a produção específica de 

metano varia em função da composição das misturas de substratos e da relação S/I, 

procurou-se, tomando por base as expressões dos referidos modelos, identificar um 

formalismo que pudesse acomodar tais variações. 

 

Deste modo, e após se ter verificado que outros modelos não descreviam de forma 

adequada os resultados, propõe-se um novo formalismo, a seguir descrito. 

 

Face aos pressupostos apresentados optou-se por introduzir uma constante k’ (expressão 

5.2) que é dada pela fracção de cada resíduo, pelos k obtidos pelas misturas M1 e M5, ou 

seja, pelas misturas em que foi estudada cada resíduos individualmente, e pela relação S/I 

aplicada. 

 

I
S

R de fracção*kFV de fracção*kk k' 51
n

+
=                    (5.2) 

Nota: no modelo II a expressão do k’ foi utilizada no µmáx. 

 

Foi também, estudado o mesmo propósito apresentado para k’, mas aplicado à produção 

especifica máxima de metano L0 , ou seja, L’0 (expressão 5.3) é dado pela fracção de cada 

resíduo e pelos L’0 obtidos pelas misturas M1 e M5 e pela relação S/I. 

 

I
S

R de fracção*LFV de fracção*LL L' 51
n0

+
=               (5.3) 

 

Na Figura 5.22 são apresentados os valores experimentais e estimados pelos modelos I , II, 

III e respectivas modificações, para cada uma das misturas de M1 a M5. 
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Figura 5.22. Resultados experimentais e estimados pelos modelos I, II e III e respectivas 

modificações (k’ e L’0) para as misturas M1 a M5 

 

Nos Quadros 5.20 a 5.24 são apresentados os parâmetros de ajuste e estatísticos dos 

modelos I, II, III e respectivas modificações para as misturas M1 a M5. 
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Quadro 5.20. Parâmetros de ajuste e estatísticos dos modelos I, II, III e respectivas 

modificações para a mistura M1 

    M1 
(100% FV) 

     

Modelo L0  
(mL CH4.gSV-1) 

k  
(d-1) 

µmáx  
(d-1) 

a Sy.x Err2 CD CSM P 

I 18,71 0,179 - - 0,980 48,93 12,02 2,45 0,974 

I–L’0 e k’ 32,40 0,310 - - 0,980 48,93 12,03 2,45 0,974 

II 20,35 5,49* 1,74 - 0,870 38,77 22,64 3,05 0,920 

II–L’0 e k’ 35,25 5,49 3,01 - 0,600 18,22 33,99 3,48 0,920 

III 19,20 0,151 - 1,73 1,63 132,46 5,92 1,85 0,913 

III–L’0 e k’ 32,37 0,39 - 2,31 1,23 76,58 7,32 2,04 0,863 
Nota: * representa K adimensional. 

 

Quadro 5.21. Parâmetros de ajuste e estatísticos dos modelos I, II, III e respectivas 

modificações para a mistura M2 

    M2 
(75%FV+25%R) 

     

Modelo L0  
(mL CH4.gSV-1) 

k  
(d-1) 

µmáx 
(d-1) 

a Sy.x Err2 CD CSM P 

I 14,97 0,242 - - 0,370 6,84 76,30 4,27 0,974 

I–L’0 e k’ 7,77 0,722  - 0,382 7,45 70,04 4,15 0,959 

II 15,86 2,45* 1,30 - 1,67 142,98 2,70 1,19 0,777 

II–L’0 e k’ 8,44 13,56 40,08 - 0,81 33,63 14,74 2,64 1,000 

III 14,90 0,437 - 4,50 0,470 10,85 47,37 3,80 0,936 

III–L’0 e k’ 8,57 2,45 - 6,92 0,389 7,74 67,45 4,11 0,978 
Nota: * representa K adimensional. 

 

Quadro 5.22. Parâmetros de ajuste e estatísticos dos modelos I, II, III e respectivas 

modificações para a mistura M3 

    M3 
(50%FV+50%R) 

     

Modelo L0  
(mL CH4.gSV-1) 

k  
(d-1) 

µmáx 
(d-1) 

a Sy.x Err2 CD CSM P 

I 257,50 0,0135 - - 39,56 79834,16 3,45 1,41 0,529 

I–L’0 e k’ 326,45 0,184 - - 76,52 298635,72 0,19 0,06 0,024 

II 314,17 6,76* 0,13 - 39,32 78852,87 3,50 1,39 0,731 

II–L’0 e k’ 342,43 74,93 0,11 - 39,07 77865,51 3,56 1,40 0,56 

III 251,70 0,090 - 61,78 11,33 6414,59 54,38 3,93 0,941 

III–L’0 e k’ 757,88 0,064 - 23,95 30,78 48303,95 6,35 1,88 0,648 
Nota: * representa K adimensional. 
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Quadro 5.23. Parâmetros de ajuste e estatísticos dos modelos I, II, III e respectivas 

modificações para a mistura M4 

    M4 
(25%FV+75%R) 

     

Modelo L0  
(mL CH4.gSV-1) 

k  
(d-1) 

µmáx  
(d-1) 

a Sy.x Err2 CD CSM P 

I 223,13 0,0353 - - 11,57 6830,14 32,91 3,45 0,856 

I–L’0 e k’ 720,78 0,04 - - 11,79 7085,91 31,68 3,37 0,807 

II 274,81 7,74* 0,33 - 10,30 5415,08 41,77 3,64 1,000 

II–L’0 e k’ 1152,00 10,49 0,50 - 13,71 9591,22 23,15 3,07 0,906 

III 207,50 0,097 - 7,51 16,56 13717,70 15,88 2,75 0,935 

III–L’0 e k’ 644,85 0,213 - 11,68 10,73 5874,49 38,42 3,56 0,953 
Nota: * representa K adimensional. 

 

Quadro 5.24. Parâmetros de ajuste e estatísticos dos modelos I, II, III  e respectivas 

modificações para a mistura M5 

    M5 
(100% R) 

     

Modelo L0  
(mL CH4.gSV-1) 

k  
(d-1) 

µmáx  
(d-1) a Sy.x Err2 CD CSM P 

I 144,12 0,0345 - - 7,84 3131,99 30,47 3,37 0,819 

I–L’0 e k’ 249,62 0,060 - - 7,84 3131,99 28,47 3,26 0,819 

II 178,12 7,31* 0,30 - 7,26 2687,85 35,67 3,48 0,950 

II–L’0 e k’ 263,51 2,72 0,34 - 12,72 8254,43 10,18 2,30 0,727 

III 131,80 0,107 -   9,26 9,13 4168,16 22,65 3,08 0,944 

III–L’0 e k’ 212,04 0,251 - 13,36 7,21 2648,51 33,86 3,43 0,906 
Nota: * representa K adimensional. 

 

Pela análise dos resultados obtidos nos Quadros 5.20 a 5.24 verifica-se que as 

modificações introduzidas nos três modelos estudados apresentam um melhor ajustamento 

para as misturas M1 e M5 no caso do modelo II e III. Analisando cada modelo estudado 

constata-se que o modelo I apresenta um ajustamento idêntico com ou sem modificação 

para as misturas M1 e M5 e que para as restantes mistura a modificação introduzida diminui 

muito ligeiramente o ajustamento entre os valores experimentais e estimados. No caso do 

modelo II verifica-se que a modificação introduzida conduz a um maior ajustamento para as 

misturas M1, M2 e M3, e a um menor ajustamento para as misturas M4 e M5. Para o 

modelo III os resultados obtidos permitem concluir que a modificação do modelo original 

conduziu a um maior ajustamento para todas as misturas testadas (M1 a M5). 
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Na Figura 5.23 são apresentados os valores experimentais e estimados pelos modelos II, III 

e respectivas modificações, para cada uma das misturas de M6 a M9. 
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Figura 5.23. Resultados experimentais e estimados pelo modelo II, III e respectivas 

modificações para as misturas M6 a M9 

 

Nos Quadros 5.25 a 5.28 são apresentados os parâmetros de ajuste e estatísticos dos 

modelos II, III e respectivas modificações para as misturas M6 a M9. 
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Quadro 5.25. Parâmetros de ajuste e estatísticos dos modelos II, III e respectivas 

modificações para as misturas M6 

    M6 (50% FV+50% R, 
S/I=0,5) 

     

Modelo K L0 
(mLCH4.gSV-1) 

µmáx 
(d-1) 

a Sy.x Err2 CD CSM P 

II 7,22 275,12       0,57 - 19,02 8 319,64 13,27 2,40 0,893 

II–L’0 e k’ 546,01 270,84 3573,55 -     7,51 1 295,44 90,65 4,26 0,948 

III 0,09 227,67 - 3,99   14,54 4 864,01 23,41 2,93 0,970 

III–L’0 e k’ 0,02 183,80 - 3,99 14,54 4 864,01 23,41 2,93 0,970 
 

 

Quadro 5.26. Parâmetros de ajuste e estatísticos dos modelos II, III e respectivas 

modificações para as misturas M7 

    M7 (50% FV+50% R, 
S/I=1) 

     

Modelo K L0 
(mLCH4.gSV-1) 

µmáx 
(d-1) 

a Sy.x Err2 CD CSM P 

II 13,99 488,95 1,03 -  29,93 16674,80 22,73 2,91 0,870 

II–L’0 e k’ 1781,22 1860,97 57367,11 - 20,27 9452,81 40,87 3,47 1,000 

III 0,09 411,95 - 3,94 33,08 25169,43 14,72 2,49 0,969 

III–L’0 e k’ 0,03 1319,91 - 3,12 35,48 28959,03 12,67 2,35 0,826 
 

Quadro 5.27. Parâmetros de ajuste e estatísticos dos modelos II, III e respectivas 

modificações para as misturas M8 

    M8 (25% FV+75% R, 
S/I=0,5) 

     

Modelo K L0 
(mLCH4.gSV-1) 

µmáx 
(d-1) 

a Sy.x Err2 CD CSM P 

II 66,61 224,20 5,47 - 15,70 5667,95 17,09 2,63 0,948 

II–L’0 e k’ 212,48 223,53 173,26 - 8,65 1721,91 58,55 3,83 1,000 

III 0,08 203,55 - 4,94 13,24 4034,41 24,42 2,97 0,972 

III–L’0 e k’ 0,03 135,31 - 5,12 14,51 4845,58 20,16 2,79 0,945 
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Quadro 5.28. Parâmetros de ajuste e estatísticos dos modelos II, III e respectivas 

modificações para as misturas M9 

    M9 (25% FV+75% 
R, S/I=1) 

     

Modelo K L0 
(mLCH4.gSV-1) 

µmáx 
(d-1) 

a Sy.x Err2 CD CSM P 

II 47,84 404,21 6,17 -   24,75 14105,85 22,60 2,90 0,954 

II–L’0 e k’ 1081 85 1 32,85 35241,69 - 14,36 4741,55 69,20 3,99 14,36 

III 0,10 376,85 - 4,03   23,44 12631,59 25,35 3,01 0,975 

III–L’0 e k’ 0,03 1103,19 - 3,13 27,40 17266,82 18,28 2,70 0,792 
 

Pela análise dos resultados obtidos nos Quadros 5.25 a 5.28 verifica-se que a modificação 

introduzidas no modelo II permitiu um melhor ajuste para as misturas M6 a M9. No caso do 

modelo III, a modificação introduzida implicou uma ligeira diminuição do ajusto, no entanto 

os parâmetros estatísticos determinados são da mesma ordem de grandeza dos obtidos 

com o modelo III sem modificação. 
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5.2. Ensaios à Escala Piloto Laboratorial – Fase 2 

 

Ensaio 2.1 

Os resultados detalhados obtidos no ensaio 2.1 realizado na Fase 2, de acordo com o Plano 

Experimental, são apresentados no Anexo IV. 

 

Neste ensaio pretendeu avaliar-se a influência do aumento de escala dos reactores de 1L 

para 10 L no processo de degradação anaeróbia de duas misturas (50%FV+50%R e 

25%FV+75%R e com S/I = 1) seleccionadas dos ensaios 1.1 e 1.2, como as que 

apresentaram maior produção específica de metano. Foram analisados diversos 

parâmetros, designadamente a produção específica de metano, a percentagem de metano 

no biogás e a taxa de produção de metano. Foram igualmente examinados alguns 

parâmetros (pH, AOV, CQO e SV) relativos à composição das várias misturas ao longo do 

tempo de incubação, assim como o teor em lenhina das misturas na fase inicial e final de 

incubação. 

 

No Quadro 5.29 são apresentadas as condições inicias e finais dos ensaios à escala piloto 

(ensaio 2.1) dos reactores ensaiados, em termos de pH, de remoção de SV e de produções 

acumuladas de biogás e de metano obtidas ao fim da etapa de incubação. 

 

Quadro 5.29. Valores de pH, de remoção de SV e de produções acumuladas de biogás e de 

metano para os reactores R1 e R2. 

Reactor pH 
inicial 

pH 
final 

Remoção 
de SV (%) 

Produção 
acumulada de 

biogás(L) 

Produção 
acumulada de 

metano (L) 

R1 (50%FV+50%R, 
S/I=1) 

7,50 7,47 23,7 30,09 22,45 

R2 (25%FV+75%R, 
S/I=1) 

7,90 7,43 10,0 22,80 12,06 

 

Para que seja possível comparar com maior detalhe os resultados obtidos no ensaio 2.1 

com os do ensaio 1.2 e tal como se efectuou anteriormente, apresenta-se no Quadro 5.30 

as cargas de ST e de SV aplicadas para as misturas M7, M9 e para os reactores R1 e R2. 
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Quadro 5.30. Cargas de ST e de SV aplicadas para as misturas M7, M9 e para os reactores 

R1 e R2 

  Misturas ou  Reactores  

Carga  
 

M7 
(50%FV+50%R, S/I=1) 

M9 
(25%FV+75%R, S/I=1) 

R1 
(50%FV+50%R, S/I=1) 

R2 
(25%FV+75%R, S/I=1) 

ST (g.L-1) 4,90 4,90 7,86 7,98 

SV (g.L-1) 4,07 4,08 6,52 6,64 

 

Na Figura 5.24 é apresentada a produção acumulada de biogás para os reactores R1 e R2. 
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Figura 5.24. Produção acumulada de biogás para os reactores R1 e R2 

 

Pela análise da Figura 5.24 constata-se que a maior quantidade de biogás é produzida pelo 

reactor R1 com 30,10 L, ao fim de 41 dias de incubação. Relativamente à produção de 

metano (Figura 5.25), também é reactor R1 que apresenta maior produção de metano, com 

22,45 L. 
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Figura 5.25. Produção acumulada de metano para os reactores R1 e R2 

 

Nos dois reactores testados ocorreu a redução da concentração de SV, tendo o reactor R1 

apresentado uma remoção de SV superior ao reactor R2 (Quadro 5.29), o que é 

concordante com a produção de metano obtida. No entanto os valores obtidos de remoção 

de SV são inferiores aos reportados num estudo de digestão anaeróbia de vários substratos, 

designadamente frutas e vegetais, em que a redução da concentração de SV variou entre 

31 e 81% (Callaghan et al., 1999). Comparando as misturas M7 e M9 (ensaio 1.2) com os 

reactores R1 e R2, visto terem a mesma proporção de substratos e restantes condições 

ambientais, excepto o volume de reactor que passou de 1L para 10L e as cargas de ST e 

SV que tem um aumento de cerca de 1,5 vezes, verifica-se que também nos reactores é a 

mistura 50%FV+50%R que apresenta a maior produção de metano e a maior remoção de 

SV, cujo valor é da mesma ordem de grandeza ao obtido para a mistura M7. No caso do 

reactor R2 verifica-se que a percentagem de remoção de SV é cerca de metade da obtida 

para a mistura M9. 

 

Pela análise do pH (Quadro 5.29) durante o processo de digestão anaeróbia para os 

reactores R1 e R2, verifica-se que o pH está dentro da gama óptima 6,5-7,5 (Cecchi et al., 

2002), excepto para o reactor R2 no início da fase de incubação, que apresenta o valor de 

7,9, mas rapidamente desce para valores inferiores a 7,5. O valor inicial do reactor R2 

possivelmente é causado pela maior quantidade de relva que constitui o substrato, cujas 

características específicas apresentam pH mais elevados. 

 

Na Figura 5.26 é apresentada a composição do biogás relativamente à percentagem de 

metano para os reactores R1 e R2. 
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Figura 5.26. Conteúdo em metano no biogás produzido para os reactores R1 e R2. 

 

Em termos de composição do biogás, o reactor R1 apresenta um teor de metano médio de 

74 % e o reactor R2 manifesta um teor de metano médio de 55 %,  

 

Para o reactor R1 o valor de percentagem de metano é comparável ao apontado por outros 

estudos, Sosnowski et al. (2003) refere valores superiores a 60%, Bouallagui et al. (2003) 

obteve de 50 a 65% e Misi e Foster (2002) relata valores de 63,8 a 69,2%. 

 

Relativamente aos valores obtidos no ensaio 1.2 verifica-se que o valor mínimo é idêntico ao 

obtido para os reactores R1 e R2 (40%), mas o valor máximo (85%) é superior ao obtido 

para as misturas M7 e M9 (Figura 5.13). O efeito positivo que ocorreu na percentagem de 

metano no biogás nos reactores R1 e R2 está provavelmente mais relacionado com o 

aumento de carga de SV do que com o aumento de escala dos reactores, pois como se 

verificou nos ensaios 1.1 e 1.2 em que o volume dos reactores era o mesmo a carga tinha 

uma influência significativa e, como se pode verificar as cargas aplicadas para os reactores 

R1 e R2 são inferiores às aplicadas no ensaio 1.1, mas superiores às do ensaio 1.2. 

 

As produções específicas de metano para os reactores R1 e R2, já corrigidas com a 

produção dos brancos, são apresentadas na Figura 5.27 e no Quadro 5.31 são 

apresentadas as produções específicas máximas de metano. 
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Figura 5.27. Produção específica de metano para os reactores R1 e R2. 

 

Quadro 5.31. Produção específica de metano para as misturas M7, M9 e para os reactores 

R1 e R2 

Mistura ou Reactor Produção específica máxima de 
metano (mL CH4.g-1SV) 

 M7 (50% FV+50% R, S/I=1) 434,0  

 M9 (25% FV+75% R, S/I=1) 388,8  

 R1 (50%FV+50%R, S/I=1) 479,1 

 R2 (25%FV+75%R, S/I=1) 363,1 

 

Pela análise dos resultados obtidos (Figura 5.27), no processo de digestão anaeróbia dos 

reactores R1 e R2, constatou-se que o R1 conduziu a valores mais elevados de produção 

específica de metano (479 mLCH4.g-1 SV) (Quadro 5.31) do que o reactor R2  

(363 mLCH4.g-1 SV) (Quadro 5.25). Os valores obtidos para produção específica de metano 

são comparáveis aos reportados na literatura para substratos constituídos por frutas e 

vegetais (0,409 – 0,529 m3CH4.kg-1SV) e relva (0,342-0,420 m3CH4.kg-1SV) (Gunaseelan, 

1997). 

 

Na Figura 5.28 apresentam-se os resultados obtidos da produção específica de metano para 

os reactores R1, R2 e para as misturas M7 e M9 (Ensaio 1.2) de modo a verificar qual a 

variação. 
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Figura 5.28. Produção específica de metano nas misturas M7, M9 e nos reactores R1 e R2 

 

Pela análise da Figura 5.28 constata-se que nos primeiros cinco dias as misturas M7 e M9 e 

os reactores R1 e R2 têm uma evolução semelhante, mas a partir desse instante e até ao 

trigésimo dia os reactores apresentam uma produção específica superior, que se mantém 

significativamente superior para o reactor R1 até ao fim da etapa de incubação (41 d). 

 

Relativamente à composição das misturas dos dois reactores ao longo do tempo, foi 

determinada a CQOt e CQOs (Figura 5.29) e os AOV (C2-C6) (Figura 5.30). 
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Figura 5.29. Evolução da CQO nos reactores R1 e R2 

 

Da avaliação dos resultados obtidos constata-se valores mais elevados da CQOt na mistura 

do reactor R2, nos quinze primeiros dias, comparativamente à do reactor R1 (Figura 5.29). 

Possivelmente tal facto dever-se-á à diferente composição do substrato utilizado, que é 

R2 – 25%FV+75%R, S/I=1 
 
 

R1 – 50%FV+50%R, S/I=1 
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constituído maioritariamente por relva. A relva é um substrato que face à sua composição 

apresenta menor biodegradabilidade em comparação com outros substratos, tais como, 

vegetais e frutas. Relativamente à CQOs o andamento da curva foi semelhante nos dois 

reactores, no entanto a produção de biogás foi menor no reactor R2, pelo que é de assumir 

que parte da matéria orgânica hidrolizável deu origem a AOV, mas sem que ocorresse uma 

eficiente conversão a metano. 
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Figura 5.30. Evolução do teor de AOV nos reactores R1 e R2 

 

Pela análise dos resultados obtidos constatou-se que a concentração dos AOV (Figura 5.30) 

se manteve em valores que não provocaram a alteração do pH das misturas dos reactores. 

Tal facto dever-se-á possivelmente à capacidade dos microrganismos degradarem 

rapidamente os AOV formados sem que ocorra acumulação (Agdag e Sponza, 2005). 

 

Com base dos resultados obtidos na produção específica de metano calculou-se a taxa de 

produção de metano para os reactores R1 e R2, cuja evolução é apresentada na Figura 

5.31. 
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Figura 5.31. Taxa da produção de metano dos reactores R1 e R2. 

 

Pela análise dos resultados obtidos para a produção específica de metano e para taxa da 

produção de metano obteve-se os valores máximos para os reactores R1 e R2 (Quadro 

5.32). No Quadro 5.32 são também apresentadas a produção específica máxima e a taxa 

máxima de produção de metano para as misturas M7 e M9, em que foram utilizadas as 

mesmas proporções de substratos, variando apenas o volume de reactor (1L para 10L). 

 

Quadro 5.32. Produção específica máxima de metano e taxa máxima de produção de 

metano para as misturas M7, M9 e para os reactores R1 e R2 

Mistura ou Reactor Produção específica máx. 
de metano (mL CH4.g-1SV) 

Taxa máxima de produção de  
metano (mL CH4.g-1SV.d-1) 

M7 (50% FV+50% R, S/I=1) 434,0  39,0 

M9 (25% FV+75% R, S/I=1) 388,8  52,9 

R1 (50%FV+50%R, S/I=1) 479,1 99,1 

R2 (25%FV+75%R, S/I=1) 363,1 56,2 

 

No Quadro 5.33. são apresentados os tempos de incubação ao fim dos quais se obteve a 

taxa máxima de produção de metano a para as misturas M7, M9 e para os reactores R1 e 

R2. 
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Quadro 5.33. Tempo de incubação para a taxa máxima de produção de metano para as 

misturas M7, M9 e para os reactores R1 e R2. 

Mistura ou Reactor Tempo 
(d) 

Taxa máxima de produção de 
metano (mL CH4.g-1SV.d-1) 

M7 (50% FV+50% R, S/I=1) 4 39,0 

M9 (25% FV+75% R, S/I=1) 2  52,9 

R1 (50%FV+50%R, S/I=1) 3 99,1 

R2 (25%FV+75%R, S/I=1) 2 56,2 

 

Pela análise dos Quadros 5.32 e 5.33 constata-se que, tanto a produção específica de 

metano como a taxa da produção de metano diminuem do reactor R1 para o reactor R2, 

pelo que provavelmente é consequência exclusivamente da composição das misturas de 

substrato utilizadas, o que também se verificou para as misturas M7 e M9. No entanto, a 

diferença entre os dois reactores é mais significativa do que entre as duas misturas 

referidas. Face a estes resultados verifica-se que o aumento de escala dos reactores poderá 

ter uma influência ligeiramente positiva na degradação anaeróbia de misturas com 

diferentes proporções de substratos quando se avalia o tempo de incubação dos reactores 

(41 d), mas essa influência terá uma amplitude maior ou menor consoante a composição 

dos substratos, como se pode verificar pelos tempos necessários para se atingir a taxa de 

produção de metano máxima. No entanto, também deve ser considerada a carga de SV 

aplicada em cada caso (Quadro 5.30), pois vai ter influência na produção de metano. Pela 

análise dos resultados obtidos para as cargas de SV aplicadas nos dois reactores,  

verifica-se que, apesar de ambos os reactores (R1 e R2) terem uma relação S/I de 1, tal 

como acontecia nas misturas M7 e M9, foram aplicadas cargas de SV superiores, que 

provavelmente são a razão da maior produção de metano nos reactores R1 e R2. No caso 

da mistura 50% FV+50% R o tempo para atingir a taxa de produção de metano máxima 

diminui de 4 para 3 dias e a taxa passa de 39,0 para 99,1 mL CH4.g-1SV.d-1, para a mistura 

25% FV+75%R os tempos são iguais e a taxa sobe ligeiramente. Ao analisar o Quadro 5.32 

em que são apresentadas as produções específicas máximas para as misturas M7, M9 e 

para os reactores R1 e R2 verifica-se que o reactor R1 apresenta uma produção específica 

de metano superior à da mistura M7 e que o reactor R2 tem uma produção específica de 

metano inferior à da mistura M9, mas essas produções foram obtidas para tempos de 

incubação distintos, ou seja, nas misturas o tempo de incubação foi de 80 dias e nos 

reactores de 41 dias, pelo que não será correcto fazer comparações. 
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Relativamente à degradação dos reactores R1 e R2 foi assumido que seguia uma cinética 

de 1ª Ordem (modelo I), tendo em vista a comparabilidade dos resultados com a literatura, 

pelo que a produção de metano é dada pela expressão 1.3 (Milán et al., 2003; Tosun et al., 

2004). 

( )kt
0 e1LL −−=                    (1.3) 

No Quadro 5.34 são apresentados os parâmetros cinéticos L0 e k estimados através do 

modelo I para os reactores R1 e R2. 

 

Quadro 5.34. Parâmetros cinéticos L0 e k de acordo com o modelo I para os reactores R1 e 

R2 

Reactor 
L0 

(mL CH4.g-1SV.d-1) 

k 
(d-1) 

R1 (50%FV+50%R, S/I=1) 472 0,116 

R2 (25%FV+75%R, S/I=1) 332 0,146 

 

Os resultados obtidos para os parâmetros cinéticos (L0 e k) (Quadro 5.34) são comparáveis 

aos referidos em vários estudos de degradação anaeróbia, nomeadamente Gunaseelan 

(2004) que obteve valores de L0 na gama de 0,241-0,535 LCH4.g-1SV para frutas e vegetais 

e na gama de 0,228-0,538 LCH4.g-1SV para relva, Gunaseelan (2007) que alcançou valores 

de L0 de 0,18 a 0,732 LCH4.g-1SV, para frutas, 0,190 a 0,400 LCH4.g-1SV, para vegetais, e 

valores de k de 0,016 a 0,122 d-1 para frutas, e de 0,053 a 0,125 d-1 para vegetais. 

 

De modo a relacionar a composição das misturas ensaiadas com a produção específica de 

metano foi realizada a determinação do conteúdo inicial e final, em lenhina, dos reactores 

R1 e R2, cujos resultados são apresentados no Quadro 5.35 e na Figura 5.32. 

 

Quadro 5.35. Determinação da lenhina do conteúdo inicial e final dos reactores R1 e R2. 

 % do Substrato % do Inóculo Misturas Lenhina 

Amostra nos ST nos ST  (g.L-1) 

R1 início 46,2 53,8 50% FV+50% R, S/I =1 1,34 

R1 fim - -  1,33 

R2 início 46,5 53,5 25% FV+75% R, S/I = 1 1,44 

R2 fim - -         1,41 
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Figura 5.32. Concentração de lenhina no início e fim para os reactores R1 e R2 

 

Pela análise dos resultados obtidos (Quadro 5.35 e Figura 5.32) constata-se que, a 

concentração de lenhina, determinada partir da amostra tal e qual, diminui muito 

ligeiramente após a fase de incubação, em ambos os reactores. Tal facto pode ser explicado 

pela difícil degradação da lenhina e dos produtos da degradação dela derivados que 

permanecem após a etapa de degradação anaeróbia.  

 

O reactor R2 apresenta valores de concentração de lenhina ligeiramente superior ao reactor 

R1, tanto no início como no fim da degradação anaeróbia. Tal facto é concordante com a 

produção específica de metano mais elevada no reactor R1, pois a lenhina e os produtos da 

sua decomposição são considerados extremamente resistentes à degradação  

(Converti et al., 1997), ou seja, maior conteúdo de lenhina no substrato leva à diminuição da 

produção específica de metano, o mesmo foi verificado num estudo de digestão anaeróbia 

de resíduos de agro-pecuárias realizado por Amon et al. (2007).  

 

Pteffer e Khan (1976) (citado por Converti et al., 1997) referem que mais de 15% (m/m) de 

lenhina presente no substrato dificulta significativamente a digestão anaeróbia, no entanto 

no presente estudo os valores de lenhina são significativamente inferiores. 
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Ensaio 2.2 

Os resultados detalhados obtidos no ensaio 2.2 realizado na Fase 2, de acordo com o Plano 

Experimental, são apresentados no Anexo V. 

 

Neste ensaio pretendeu avaliar-se a influência da recirculação no processo de degradação 

anaeróbia de uma mistura (50%FV+50%R) seleccionada do ensaio 2.1, como a que 

apresenta maior produção específica de metano. Deste modo foram analisados diversos 

parâmetros, designadamente a produção específica de metano, a percentagem de metano 

no biogás e a taxa de produção de metano. Foram também examinados alguns parâmetros 

(pH, AOV, CQO e SV) relativos à composição do conteúdo dos reactores ao longo do tempo 

de incubação, assim como o teor de lenhina inicial e após a fase de incubação. 

 

No Quadro 5.36 são apresentadas as condições inicias e finais do ensaio à escala piloto 

(ensaio 2.2) dos reactores ensaiados, em termos de pH, de remoção de SV e de produções 

acumuladas de biogás e de metano obtidas ao fim da etapa de incubação. 

 

Quadro 5.36. Valores de pH, de remoção de SV e de produções acumuladas de biogás e de 

metano para os reactores R3 e R4 

Reactor 
pH  

inicial 
pH  

final 
Remoção 
de SV (%) 

Produção 
acumulada de 

biogás (L) 

Produção acumulada 
de metano (L) 

R3 (50%FV+50%R, sem 
recirculação) 

7,42 7,38 9,7 3,30 1,53 

R4 (50%FV+50%R, com 
recirculação) 

7,65 7,49 11,3 11,93 8,38 

 

Para que seja possível comparar com maior detalhe os resultados obtidos no ensaio 2.2 

com os dos outros ensaios (ensaio 1.2 e ensaio 2.1) e tal como se efectuou anteriormente, 

apresentam-se no Quadro 5.37 as cargas de ST e de SV aplicadas para as misturas M7 e 

para os reactores R1, R3 e R4. 
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Quadro 5.37. Cargas de ST e de SV aplicadas para a mistura M7 e para os reactores R1, 

R3 e R4 

  Misturas ou  Reactores  

Carga  
 

M7 
(50%FV+50%R, S/I=1) 

R1 
(50%FV+50%R, S/I=1) 

R3 
(50%FV+50%R, S/I=1, 

sem rec.) 

R4 
(50%FV+50%R, S/I=1, 

com rec.) 

ST (g.L-1) 4,90 7,86 4,71 4,71 

SV (g.L-1) 4,07 6,52 3,91 3,91 

 

Na Figura 5.33. é apresentada a produção acumulada de biogás para os reactores R3 e R4. 
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Figura 5.33. Produção acumulada de biogás para os reactores R3 e R4 

 

Pela análise da Figura 5.33 verifica-se que a maior quantidade de biogás é originada pelo 

reactor R4 com 11,9 L (Quadro 5.36), após 35 dias de incubação. Para a produção de 

metano (Figura 5.34) também é o reactor R4 que apresenta maior valor, com 8,4 L (Quadro 

5.31). 
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Figura 5.34. Produção acumulada de metano para os reactores R3 e R4 

 

 

Nos dois reactores testados ocorreu a redução da concentração de SV, com valores muito 

idênticos em ambos os reactores (11%). No entanto os valores obtidos de remoção de SV 

são significativamente inferiores aos reportados num estudo de digestão anaeróbia de vários 

substratos, designadamente frutas e vegetais, em que a redução da concentração de SV 

variou entre 31 e 81% (Callaghan et al., 1999). 

 

Pela análise do pH (Quadro 5.36) durante o processo de digestão anaeróbia para os 

reactores R3 e R4, verifica-se que o pH está dentro da gama óptima 6,5-7,5 (Cecchi et al., 

2002), excepto para o reactor R4 no início da fase de incubação, que apresenta o valor de 

7,65, mas rapidamente desce para valores inferiores a 7,5. 

 

Na Figura 5.35 é apresentada a composição do biogás relativamente à percentagem de 

metano para as reactores R3 e R4. 
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Figura 5.35. Conteúdo em metano no biogás para os reactores R3 e R4 

 

Em termos de composição do biogás, o reactor R3 apresenta um teor de metano médio de 

33 % e o reactor R4 manifesta um teor de metano médio de 74 %, pelo que, assumindo o 

potencial energético do metano de 35 880 kJ.m-3 (Lastella et al., 2002), o reactor R3 

representa um potencial energético do biogás de 11 840 kJ.m-3 e o reactor R4 um potencial 

energético do biogás de 26 551 kJ.m-3, ou seja, o reactor R3 tem um défice de 55,4 % no 

aproveitamento energético em comparação com o reactor R4. O potencial energético mais 

elevado pode ser utilizado para compensar a energia gasta no aquecimento do reactor e na 

recirculação no conteúdo do reactor, sendo possível ter um balanço mais favorável em 

termos dos custos do tratamento de resíduos por digestão anaeróbia. 

 

Para o reactor R4 o valor de percentagem de metano é comparável ao reportado por outros 

estudos, Sosnowski et al. (2003) refere valores superiores a 60%, Bouallagui et al. (2003) 

obteve de 50 a 65% e Misi e Foster (2002) relata valores de 63,8 a 69,2%. 

 

Relativamente à percentagem de metano obtida para o reactor R3 é comparável a um 

estudo realizado por Gomez-Lahoz et al. (2007), em que foram alcançados valores de 6,3 a 

40%, mas neste estudo a produção específica de metano apresenta valores inferiores a 

0,100 m3CH4.kg-1SV. 

 

A produção específica de metano para os reactores R3 e R4, já corrigida com a produção 

dos brancos, é apresentada na Figura 5.36. 
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Figura 5.36. Produção específica de metano para os reactores R3 e R4 

 

Pela análise dos resultados obtidos (Figura 5.36), no processo de digestão anaeróbia dos 

reactores R3 e R4, constatou-se que o R4 conduziu a valores mais elevados de produção 

específica de metano (228 mLCH4.g-1 SV) do que o reactor R3 (42 mLCH4.g-1 SV). Os 

valores obtidos para produção específica de metano do reactor R4 são inferiores aos 

reportados na literatura para substratos constituídos por frutas e vegetais (0,409 – 0,529 

m3CH4.kg-1SV) e relva (0,342-0,420 m3CH4.kg-1SV) (Gunaseelan, 1997). Relativamente ao 

reactor R3, os valores obtidos só são comparáveis com estudos em que ocorreram baixas 

produções de metano causadas por problemas de inibição (Agdag e Sponza, 2005;  

Gomez-Lahoz et al., 2007). Uma provável explicação para a baixa produção específica de 

metano no reactor R3 é a não recirculação do conteúdo do reactor que vai proporcionar 

menor contacto entre substrato e inóculo. 

 

Relativamente à composição das misturas dos dois reactores ao longo do tempo, foi 

determinada a CQOt e CQOs (Figura 5.37). 
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Figura 5.37. Evolução da CQO nos reactores R3 e R4 

 

Da avaliação dos resultados obtidos para a evolução da CQO (Figura 5.37) constata-se que 

são semelhantes, verificando-se uma diminuição mais acentuada nos primeiros 25 dias de 

incubação. No entanto o reactor R3 apresenta valores de CQOs, no fim dos 35 dias 

superiores aos do reactor R4. 

 

Com base dos resultados obtidos na produção específica de metano calculou-se a taxa de 

produção de metano para os reactores R3 e R4, cuja evolução é apresentada na Figura 

5.38. 
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Figura 5.38. Taxa de produção de metano para os reactores R3 e R4 
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Pela análise dos resultados obtidos para a produção específica de metano e para taxa da 

produção de metano obteve-se os valores máximos para os reactores R3 e R4, sendo 

apresentados no Quadro 5.38. 

 

Quadro 5.38. Produção específica máxima de metano e taxa máxima de produção de 

metano para a mistura M7 e para os reactores R1, R3 e R4 

Reactor Produção específica máxima 
de metano (mL CH4.g-1SV) 

Taxa máxima da produção de 
metano (mL CH4.g-1SV.d-1) 

M7 (50% FV+50% R, S/I=1) 434,0  39,0 

R1 (50%FV+50%R, S/I=1) 479,1 99,1 

R3 (50%FV+50%R, sem recir.) 41,5 10,9 

R4 (50%FV+50%R, com recir.) 223,2 53,1 

 

No Quadro 5.39. são apresentados os tempos de incubação ao fim dos quais se obteve a 

taxa máxima de produção de metano cada reactor. 

 

Quadro 5.39. Tempo de incubação para a taxa máxima de produção de metano para a 

mistura M7 e para os reactores R1, R3 e R4 

Reactor Tempo 
(d) 

Taxa máxima de produção de 
metano (mL CH4.gSV-1.d-1) 

M7 (50% FV+50% R, S/I=1) 4 39,0 

R1 (50%FV+50%R, S/I=1) 3 99,1 

R3 (50%FV+50%R, sem recir.) 2 10,9 

R4 (50%FV+50%R, com recir.) 2 53,1 

 

Na Figura 5.39 são apresentadas a produção específica máxima de metano e a taxa 

máxima de produção de metano para os reactores R3 e R4. 
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Figura 5.39. Produção específica máxima de metano e taxa máxima de produção de metano 

para os reactores R3 e R4 

 

Pela análise da Figura 5.39 constata-se que, tanto a produção específica máxima de metano 

como a taxa máxima de produção de metano aumentam do reactor R3 para o reactor R4, 

pelo que provavelmente é consequência exclusivamente da recirculação do conteúdo do 

reactor.  

 

Relativamente à degradação dos reactores R3 e R4 e tal no ensaio 2.1 foi assumido que 

seguia uma cinética de 1ª Ordem (modelo I), tendo em vista a comparabilidade dos 

resultados com a literatura, pelo que a produção de metano é dada pela expressão 1.3 

(Milán et al., 2003; Tosun et al., 2004, Owens e Chynoweth, 1993, Gunaseelan, 2004, 

Gunaseelan, 2007), sendo deste modo estimados os parâmetros L0 e k. 

 

( )kt
0 e1LL −−=                    (1.3) 

 

No Quadro 5.40 são apresentados os parâmetros cinéticos L0 e k estimados pelo modelo I 

para os reactores R3 e R4. 
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Quadro 5.40. Parâmetros cinéticos L0 e k para os reactores R3 e R4. 

Reactor L0 
(mL CH4.g-1SV.d-1) 

k 
(d-1) 

R3 (50%FV+50%R, sem recir.) 39 0,279 

R4 (50%FV+50%R, com recir.) 217 0,196 

 

Os resultados obtidos para os parâmetros cinéticos (L0 e k) (Quadro 5.40) para o reactor R4 

são comparáveis aos referidos por Gunaseelan (2007) que alcançou valores de L0 de 0,18 a 

0,732 LCH4.g-1SV, para frutas, 0,190 a 0,400 LCH4.g-1SV, para vegetais, e valores de k de 

0,016 a 0,122 d-1 para frutas, e de 0,053 a 0,125 d-1 para vegetais. O reactor R3 apresenta 

um valor muito baixo para o parâmetro L0, apesar do valor do parâmetro k estar na gama 

dos valores referidos por Gunaseelan (2007). 

 

De modo a relacionar a composição das misturas ensaiadas com a produção específica de 

metano foi realizada a determinação da lenhina do conteúdo inicial e final dos reactores R3 

e R4, cujos resultados são apresentados no Quadro 5.41 e na Figura 5.40. 

 

Quadro 5.41. Determinação da lenhina do conteúdo inicial e final dos reactores R3 e R4 

 % do Substrato % do Inóculo Mistura Lenhina 
Amostra nos ST nos ST  (g.L-1) 

R3 início 38 62 
50% FV+50% R, sem rec. 

1,07 

R3 fim - - 1,06 

R4 início 38 62 
50% FV+50% R, com rec. 

1,07 

R4 fim - - 1,05 
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Figura 5.40. Concentração de lenhina no início e no fim para os reactores R3 e R4 

 

Pela análise dos resultados obtidos (Quadro 5.41 e Figura 5.40) constata-se que, a lenhina 

diminui muito ligeiramente após a fase de incubação, em ambos os reactores. A baixa 

degradação observada, após o processo de digestão anaeróbia, pode ser explicada pela 

difícil degradação da lenhina e dos produtos da degradação dela derivados.  

 

Antes da incubação, ambos os reactores apresentam valores iguais de concentração de 

lenhina, o que pode ser explicado por a mistura de substratos ser a mesma (50%FV+50%R). 
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6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS DE TRABALHO FUTURO 
 

O presente trabalho evidenciou, para as condições experimentais utilizadas, a influência das 

características específicas dos substratos no processo de degradação anaeróbia da 

FORSU, pois os resultados obtidos, em termos de produção específica de metano para as 

cinco misturas analisadas revelaram acentuadas diferenças consoante a porção de FV ou R 

aplicada. 

 

Concluiu-se assim que a produção de metano é dependente da porção de FV e R que 

constitui a mistura de substratos, tendo a mistura M3 (50%FV+50%R) apresentado uma 

produção específica de metano superior (257,4 mLCH4.g-1SV). 

 

No caso dos reactores à escala piloto também foi a mistura com 50%FV+50%R que 

apresentou uma maior produção específica de metano. 

 

Relativamente à influência da relação S/I na degradação anaeróbia de resíduos orgânicos 

verificou-se que a sua variação produz alterações da produção específica de metano, sendo 

que a relação S/I igual a 1 foi a que apresentou melhores resultados, para as misturas de 

50%FV+50%R e 25%FV+75%R. 

 

Também se mostrou relevante a carga de ST e SV, ou seja, de matéria orgânica que é 

utilizada, pois cargas mais elevadas podem levar a condições de inibição do processo 

anaeróbio, quando os substratos utilizados apresentam elevada biodegradabilidade. 

 

Relativamente à utilização de modelos cinéticos verificou-se que é possível um ajustamento 

razoável com a introdução de modificações que incorporam os factores relevantes para o 

processo no caso das condições estudadas no presente trabalho para substratos de 

complexidade distintas. No entanto, tem que se salientar que seria necessário prosseguir 

com a avaliação das modificações introduzidas em condições experimentais diferentes das 

empregues, designadamente para outras gamas da relação S/I e para outros substratos 

com características distintas. 

 

Os resultados obtidos com o aumento de escala dos reactores de 1L para 10 L não 

permitiram aferir da sua influência na produção específica de metano obtida pelas misturas 

de substratos com 50%FV+50%R e 25%FV+75%R, pois ocorreu simultaneamente um 

aumento de carga de ST e SV aplicadas. Deste modo, seria interessante analisar qual a 
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influência do aumento de escala com diversas cargas de ST e SV, tendo em atenção o 

efeito da geometria do reactor como referido por Ferreira (2008). 

 

A recirculação do conteúdo do reactor revelou-se fundamental para que a degradação 

anaeróbia se processe eficientemente, mas deverá ser analisada de modo a que não seja 

desperdiçada energia, pois um balanço energético favorável é extremamente importante, 

podendo mesmo ser crítico, em termos económicos. 
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Quadro A-I.1 - Resultados Obtidos – Ensaio Glucose 

    Glucose       

Tempo 
(d) 

Biogás 
(mL) 

N2 
(%) 

CH4 
(%) 

CO2 
(%) 

N2 
(mL) 

CH4 
(mL) 

CO2 
(mL) 

N2 
Acum 
(mL) 

CH4 
Acum 
(mL) 

CO2 
Acum 
(mL) 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 318,0 43,4 19,5 37,2 137,9 61,9 61,9 37,2 61,9 61,9 

4 804,0 10,5 28,9 60,7 84,0 232,0 232,0 97,9 293,9 293,9 

6 396,0 7,9 28,1 64,0 31,4 111,2 111,2 161,9 405,1 405,1 

9 58,5 8,5 33,0 58,5 5,0 19,3 19,3 220,3 424,4 424,4 

12 32,7 13,8 31,6 54,5 4,5 10,3 10,3 274,9 434,8 434,8 

14 0,0 12,6 29,6 57,8 0,0 0,0 0,0 332,7 434,8 434,8 

16 7,0 8,3 30,9 60,8 0,6 2,2 2,2 393,4 436,9 436,9 

20 12,5 7,7 32,7 59,6 1,0 4,1 4,1 453,0 441,0 441,0 

29 9,0 7,4 31,2 61,4 0,7 2,8 2,8 514,4 443,8 443,8 

34 8,0 1,8 31,2 67,0 0,1 2,5 2,5 581,4 446,3 446,3 

 

 

Quadro A-I.2 - Resultados Obtidos – Ensaio Glucose (Inóculo) 

    Inóculo       

Tempo 
(d) 

Biogás 
(mL) 

N2 
 (%) 

CH4 
(%) 

CO2  
(%) 

N2 
(mL) 

CH4 
(mL) 

CO2 
(mL) 

N2 
Acum 
(mL) 

CH4 
Acum 
(mL) 

CO2 
Acum 
(mL) 

 0 0,0   0,0   0,0  0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

 1 10,8 80,7 19,3  0,1 8,7 2,1 2,1   0,1 2,1 2,1 

 4   0,4 78,7 19,9  1,4 0,3 0,1 0,1   1,4 2,2 2,2 

 6   0,0 26,4 21,2 52,4 0,0 0,0 0,0  53,9 2,2 2,2 

 9   8,0 27,1 21,8 51,1 2,2 1,7 1,7 105,0 3,9 3,9 

12   0,0 75,5 19,2   5,3 0,0 0,0 0,0 110,3 3,9 3,9 

14   0,0 76,3 19,6   4,1 0,0 0,0 0,0 114,4 3,9 3,9 

16   0,0 74,6 21,5   3,9 0,0 0,0 0,0 118,2 3,9 3,9 

20   3,0 72,7 23,8   3,5 2,2 0,7 0,7 121,7 4,6 4,6 

29   0,0 73,8 21,7   4,5 0,0 0,0 0,0 126,2 4,6 4,6 

34   0,0 70,9 25,3   3,8 0,0 0,0 0,0 130,0 4,6 4,6 

 

 



ANEXO II 

 174 

Quadro A-II.1 - Resultados Obtidos - Ensaio 1.1 

Tempo (d)   Produção de metano (mLCH4.g-1SV)   

 M1 M2 M3 M4 M5 
0   0,000   0,000   0,000   0,000  0,000 
1   2,702   0,412   1,233   0,790  2,793 
2   5,361   0,870   2,980   2,963  5,000 
3   8,329   1,688   4,864   5,628  7,303 
4 10,814   2,994   5,483   8,351  8,751 
5 12,348   5,154   6,550  11,555  9,687 
6 14,013   8,070   7,523  16,267 11,025 
7 14,995 11,866   8,549  21,090 12,550 
8 15,173 17,529   9,274  25,156 13,584 
9 15,404 24,149 10,560  33,993 14,066 

10 15,423 30,896 13,168  45,364 14,574 
11 15,765 37,174 13,037  58,296 14,661 
12 15,765 39,676 13,037  65,611 14,661 
13 15,765 44,946 13,037  77,676 14,804 
14 15,765 49,479 13,037  87,248 14,804 
15 15,765 53,248 13,037  95,489 14,887 
16 16,071 60,235 12,865 106,252 14,497 
17 16,230 64,339 12,865 110,794 14,497 
18 16,230 68,281 12,865 115,051 14,497 
19 16,230 72,847 12,952 119,823 14,497 
20 16,406 76,879 13,316 124,546 14,457 
21 16,526 80,202 13,373 127,032 14,097 
22 16,889 82,580 13,479 129,682 14,096 
23 17,368 85,229 13,856 133,239 14,096 
24 17,594 87,397 14,410 136,196 14,096 
25 17,895 90,169 15,752 139,837 14,096 
26 17,959 91,924 17,938 142,601 14,096 
28 18,469 96,133 26,201 147,947 14,096 
29 18,697 98,197 33,536 150,615 14,096 
30 18,697 98,862 39,573 151,994 14,096 
31 18,966 100,774 46,340 154,656 14,096 
32 19,001 102,157 53,925 156,463 14,096 
34 19,179 104,432 65,071 159,634 14,096 
35 19,179 105,467 76,587 161,549 14,096 
36 19,187 106,655 88,267 162,924 14,096 
37 19,249 107,848 98,413 164,526 14,096 
38 19,249 108,402 107,132 165,286 14,096 
39 19,339 109,968 115,297 167,366 14,141 
41 19,339 111,079 124,791 169,187 14,141 
42 19,389 112,267 130,190 170,788 14,201 
45 19,389 114,352 134,798 174,251 14,201 
49 19,364 116,291 140,024 178,395 14,177 
53 19,465 119,627 153,724 184,891 14,046 
57 19,465 121,897 167,598 189,607 14,046 
62 19,465 123,236 187,945 194,145 14,046 
67 19,465 124,354 209,155 198,396 13,960 
72 19,465 126,097 223,808 201,940 13,960 
80 19,465 130,950 237,651 207,168 13,768 
85 19,465 133,254 243,571 208,798 13,768 
91 19,465 135,968 251,398 212,748 15,267 
98 19,465 137,618 256,887 215,872 15,737 
100 19,465 137,618 257,437 216,063 15,737 
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Quadro A-III.1 - Resultados Obtidos - Ensaio 1.2 

Tempo (d)   Produção de metano (mLCH4.g-1SV) 

 M6 M7 M8 M9 
0  0,0   0,0   0,0   0,0 
1  30,9  31,7  14,4  35,1 
2  40,9  69,5  38,8  88,0 
4  74,2 147,4  61,2 142,6 
7 101,0 205,9  61,2 142,6 

10 112,9 205,9  82,0 185,6 
11 132,2 237,6  91,9 210,6 
13 147,4 237,6 107,1 240,9 
16 168,8 282,4 142,6 297,7 
22 177,6 331,4 148,4 311,0 
25 185,1 354,9 159,6 328,9 
30 195,1 355,2 159,6 328,9 
32 201,8 355,2 171,2 344,2 
33 210,3 374,1 173,5 353,5 
37 215,8 382,5 177,0 359,7 
42 218,5 389,1 177,0 359,7 
59 221,3 389,1 200,2 382,4 
63 228,2 411,4 200,2 382,4 
67 230,3 411,4 200,2 382,4 
71 235,7 427,5 211,3 382,4 
73 235,7 427,5 211,9 386,3 
77 235,7 434,0 211,9 386,3 
78 235,7 434,0 216,0 388,8 
79 235,7 434,0 216,0 388,8 
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Quadro A-IV.1 - Resultados Obtidos - Ensaio 2.1 

Tempo (d) 
Produção de metano 

(mLCH4.g-1SV) 
 

 R1 R2 
 0 0,0 0,0 
 2   51,3   23,0 
 3 150,4   79,1 
 4 194,3 128,9 
 5 227,3 159,8 
 6 249,1 178,0 
 7 268,3 202,6 
 8 298,6 224,7 
 9 316,3 248,0 
10 331,1 256,3 
11 344,6 263,5 
12 356,3 269,2 
13 366,2 273,6 
14 375,0 276,9 
15 382,4 280,5 
16 389,7 284,3 
17 395,7 289,1 
18 401,8 292,3 
19 407,4 295,8 
20 411,6 298,7 
21 414,8 300,8 
22 417,9 302,5 
23 423,7 303,8 
24 433,2 305,1 
25 442,7 306,8 
26 449,7 308,5 
27 451,7 310,3 
28 453,8 311,8 
29 456,2 312,9 
30 458,6 314,1 
31 460,8 315,5 
32 463,0 317,6 
33 465,2 320,6 
34 467,6 323,7 
35 470,0 328,4 
36 471,9 343,3 
37 473,9 359,4 
38 475,8 360,2 
39 477,8 361,0 
40 479,1 361,8 
41 479,1 362,6 
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Quadro A-V.1 - Resultados Obtidos - Ensaio 2.2 

Tempo (d) 
Produção de metano 

(mLCH4.g-1SV) 
 

 R3 R4 
 0   0,3   0,8 
 1   8,8 37,9 
 2 19,7 91,0 
 3 25,1 123,3 
 4 29,9 138,9 
 5 31,5 145,2 
 6 31,8 149,8 
 7 32,2 155,7 
 8 32,8 161,8 
 9 33,1 168,6 
10 33,2 174,3 
11 33,4 179,6 
12 33,7 183,8 
13 34,0 188,1 
14 34,4 192,2 
15 35,1 196,1 
16 35,8 199,8 
17 36,6 202,5 
18 37,3 205,1 
19 37,6 206,9 
20 38,0 208,6 
21 38,4 210,5 
22 38,8 212,7 
23 39,5 214,6 
24 39,9 216,3 
25 40,3 217,8 
26 40,9 218,9 
27 41,5 220,0 
28 41,5 221,1 
29 41,5 222,1 
30 41,5 223,1 
31 41,5 224,1 
32 41,5 225,0 
33 41,5 226,0 
34 41,5 227,0 
35 41,5 227,7 
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