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Resumo 

O presente trabalho tem o objetivo de avaliar a capacidade de produção de biogás e 
metano, através da biodigestão anaeróbia de substratos colagênicos, e para isto usar a 
Atividade Metanogênica Específica (AME) como forma de quantificação da produção de 
metano.  

Com esta finalidade foram montados três reatores e suas duplicatas, empregando três 
tipos de subtratos diferentes: i) farelo de soja; ii) colagênio hidrolisado e iii) pó de pele. 
Fez-se uso ainda de uma solução de nutrientes, que favorecesse a produção de 
exoenzimas capazes de quebrar moléculas de proteína. A solução era composta por: 
extrato de levedura, peptona, K2HPO4 e KH2PO4. Os microorganismos responsáveis pela 
degradação do substrato, que foram adicionados aos reatores são provenientes de lodo 
biológico coletado em estação de tratamento biológico de curtume. Os reatores foram 
colocados dentro de um banho térmico, com temperatura controlada em 35°C, sem 
agitação e o experimento teve a duração de 37 dias.  

A metodologia empregada para a medida diária de biogás produzido nos reatores foi 
uma adaptação do frasco de Mariotte que se baseia no deslocamento de líquido pelo gás. 
O biogás ao entrar no frasco de medição precisa ocupar um volume, e desta forma 
desloca um determinado volume de solução para fora do frasco de medida. O volume de 
solução deslocado corresponde ao volume de biogás produzido. Para determinar a 
composição do biogás foram realizadas análises de cromatografia gasosa, obtendo-se 
assim a fração de metano presente no biogás produzido. Com posse do valor da fração de 
metano presente foi possível calcular o volume de metano gerado e consequentemente a 
determinação da Atividade Metanogênica Específica, pois esta pode ser expressa em mL 
de CH4/(g SSV*dia). A partir destas informações foi possível a obtenção do perfil de AME 
ao longo do tempo. 

A partir dos resultados obtidos foi possível constatar a maior biodegradação dos 
substratos colagênicos, que são o colagênio hidrolisado e o pó de pele, frente ao 
substrato farelo de soja. A produção de biogás e metano verificada a partir dos reatores 
contendo colagênio hidrolisado foi maior, seguida pelos reatores com pó de pele e por 
último e em menor escala os reatores contendo farelo de soja.  
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1 Introdução 

Comumente a indústria do couro é rotulada como poluidora e geradora de resíduos 
perigosos que acarretam em impactos ambientais e são causados pelo uso de produtos 
químicos. No caso destas indústrias coureiras é necessário um rigoroso gerenciamento de 
efluentes e resíduos que seja capaz de conter os efeitos nocivos à vida humana e ao meio 
ambiente. Normalmente, as correntes residuárias líquidas provenientes do 
processamento do couro são conduzidas às Estações de Tratamento de Efluentes (ETE) 
onde passam por etapas de tratamentos físico-químicos e biológicos, dando origem ao 
lodo biológico que após ser espessado precisa ser disposto em Aterro de Resíduos 
Industriais Perigosos (ARIP). Os resíduos sólidos de curtumes são compostos 
principalmente pelo farelo de rebaixamento do couro que já foi curtido, por isto 
apresenta alto teor de cromo. O farelo de rebaixamento é um resíduo classificado como 
perigoso e que também precisa ser disposto em ARIP. O aterro de resíduo industrial 
perigoso é formado por células, que são cheias com uma mistura de farelo de 
rebaixamento e de lodo biológico, seladas e com tubulações para purga dos gases 
gerados pela biodegradação dos resíduos ao longo do tempo.  

A degradação que efetivamente converte o resíduo sólido em gás é causada pela 
digestão anaeróbia e o seu produto final é o biogás composto principalmente de metano 
(cerca de 70%) e dióxido de carbono (cerca de 30%). O metano é hoje conhecido como 
um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa devido ao seu alto poder 
calorífico, aproximadamente 21 vezes maior que o do dióxido de carbono e por isso deve 
ter sua emissão para a atmosfera controlada. Uma das alternativas estudadas hoje para a 
produção de metano é avaliar o seu aproveitamento como fonte de energia através da 
queima do gás. Consequentemente, é de interesse comum avaliar a biodegradação de 
resíduos e traçar um perfil de geração e consumo dos gases envolvidos neste processo, 
assim como avaliar a capacidade dos sistemas em produzir o metano que pode ser 
considerado uma fonte de energia mais limpa e renovável. Uma das formas de estudar a 
capacidade geradora de metano, de um determinado consórcio de microorganismos 
anaeróbios agindo sobre um resíduo, é a realização da análise de Atividade Metanogênica 
Específica (AME). 

Neste contexto está incluído o presente trabalho, pois este tem o objetivo de validar 
uma metodologia capaz de avaliar a biodegradabilidade e a produção de metano através 
da digestão anaeróbica. Empregaram-se substratos de diferentes naturezas: dois 
materiais colagênicos de origem animal e um material de origem vegetal com a finalidade 
de fazer um estudo comparativo da influência da natureza do substrato a ser degradado 
na produção de metano. O colagênio é um tipo de proteína presente em abundância na 
derme animal, sendo então considerado um material constituinte do couro. O trabalho 
vai avaliar a AME, relacionada à biodegradação destes materiais presentes no couro.   

É importante salientar que este trabalho foi desenvolvido dentro do âmbito de um 
projeto maior: “Caracterização, Inventário e Estimativa de Impactos Ambientais relativos 
a Emissões Atmosféricas da Indústria Coureira”, apoiado do CNPq através do Edital 
Universal MCT/CNPq 14/2010. O projeto tem a finalidade de caracterizar o perfil de gases 
produzidos no processo de degradação do resíduo de couro que acontece no interior dos 
aterros de resíduos industriais perigosos. 
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2 Revisão Bibliográfica 

No presente capítulo será feita uma revisão teórica sobre os tópicos que envolvem o 
conteúdo deste trabalho. Primeiramente uma breve descrição da indústria do couro e 
suas etapas de processamento desde a matéria-prima até o produto final. Em seguida 
serão revisados os mecanismos do metabolismo de microorganismos anaeróbios e a 
consequente geração de biogás, assim como algumas das metodologias adotadas para 
sua quantificação. Posteriormente uma revisão sobre os métodos de determinação da 
Atividade Metanogênica Específica (AME), justificando a escolha do modelo de 
deslocamento de líquido que foi usado neste estudo. 

 

2.1 A Indústria do Couro 

A indústria de processamento de couro tem acompanhado a evolução humana desde 
a pré-história até a sociedade atual. Primeiramente o couro era utilizado da maneira mais 
simples, porém com o decorrer do tempo passou a sofrer o efeito de modificações 
acidentais que causaram a melhoria de algumas de suas características. Fato este que 
acabou por instigar a curiosidade e o investimento no estudo das características da 
matéria-prima e da melhor forma de processá-la, assim deu-se origem a este setor 
industrial. Devido a sua plasticidade e textura, tanto a pelo como o couro serviram, e 
ainda servem para as mais variadas finalidades, seja na forma de artefatos, seja a forma 
de peças. (HOINACKI et. al., 1994). 

Indústrias coureiras caracterizam-se por já possuírem uma tecnologia base bem 
desenvolvida e madura e que tem seu processo produtivo relativamente simples, 
consequentemente faz uso de mão de obra pouco qualificada (Cunha, 2008b). Este é um 
dos motivos que pode explicar uma das tendências atuais deste setor industrial, que é o 
deslocamento das unidades fabris de países desenvolvidos, para países em 
desenvolvimento, principalmente os localizados na Ásia e na América do Sul, entre eles 
destacam-se China, Índia, Coréia do Sul, Brasil e Argentina. O deslocamento da produção 
tem sido estimulado pela procura por mão de obra mais barata, maior disponibilidade de 
matéria prima e pela falta de políticas ambientais tão severas quanto as dos países 
desenvolvidos (Santos et. al., 2002). É importante destacar que houve um aumento 
significativo na participação do Brasil no comércio mundial de couro, passando de 6,5% 
em 2004 para 9,6 em 2008 (Cunha, 2008b). 

 

2.1.1 Processamento de Peles 

O processamento da matéria prima do couro passa por diversas etapas que se 
dividem basicamente entre a ribeira, curtimento e acabamento. Sendo que a última 
divide-se ainda em acabamento molhado, pré-acabamento e acabamento final. A Figura 
2.1 esquematiza esta divisão e mostra os processos que fazem parte de cada uma destas 
etapas. 
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Figura 2.1: Fluxograma do processamento industrial do couro. 

 

A ribeira é o primeiro conjunto de etapas do processamento da pele e o seu objetivo é 
limpar e eliminar qualquer tipo de substância ou componente através de uma série de 
operações em meio aquoso. Inicialmente, durante o pré-remolho, é feita ma lavagem da 
pele para remoção do excesso de sujeira e sal. Em seguida, é realizado o pré-descarne 
onde uma parte da hipoderme é removida para facilitar o a operação de descarne. 
Durante o remolho a pele desidratada pela ação do sal é submetida a reidratação e a uma 
limpeza mais vigorosa. A seguir na operação de depilação/caleiro são empregados 
sulfetos, aminas e/ou enzimas para promover a remoção da camada epidérmica, 
juntamente com o pelo e demais substâncias queratinosas. Segue-se com a operação de 
descarne que consiste em submeter a pele à ação mecânica (máquina de descarnar) com 
o objetivo de retirar resíduos gordurosos ou qualquer outro tipo de componente aderido 
a epiderme. Seguindo o fluxograma do processamento da pele chega-se a operação de 
divisão que divide mecanicamente a pele em duas camadas: a superior chamada de flor, e 
a inferior denominada raspa. As camadas, flor e raspa, necessitam ainda de uma lavagem 
para que se retire o excesso de cal e sulfetos que não estiverem quimicamente ligados. 
Posteriormente as duas camadas são submetidas à desencalagem para promover a 
eliminação da cal quimicamente ligada, empregando-se sais amoniacais, sais ácidos e/ou 
ácidos orgânicos. O material então é conduzido à etapa de purga onde acontece uma 
espécie de limpeza, realizada pela ação enzimática que ataca restos de epiderme e outras 
proteínas globulares. Já ao final do processo de ribeira realiza-se o píquel, que tem como 
objetivo o condicionamento da pele para o curtimento. No píquel são utilizadas soluções 
de ácidos orgânicos e inorgânicos que visam facilitar a penetração dos agentes curtentes 
ajustando o pH da pele para o curtimento (DE SOUZA, 2010; DA SILVA,2007 e PRIEBE, 
2007). 

Após a ribeira as peles passam ao processo de curtimento, que é um dos principais 
dentro da indústria do couro. Segundo Heidemann (1983), a operação de curtimento é 
caracterizada como um tratamento químico que visa estabilizar a fibra de colagênio, 
tornando a pele um material imputrescível, ou seja, não suscetível a ação de 
microorganismos ou enzimas que causariam a degradação do material. Geralmente para 
o curtimento são usados sais metálicos (sais de cromo, de alumínio ou outros), 
macromoléculas orgânicas (taninos vegetais e taninos sintéticos), aldeídos (formaldeído e 
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glutaraldeído) e epóxidos. A maioria das peles curtidas no Brasil e no mundo é submetida 
a agentes curtentes a base de cromo, dando origem a um couro curtido em tom de azul, 
conhecido como wet-blue. Em contrapartida os processos de curtimentos a base de 
cromo geram efluentes agressivos ao meio ambiente e por isso é notável a necessidade 
de um rigoroso controle desta etapa do processamento das peles (PRIEBE, 2007). 

Acabamento molhado, pré-acabamento e acabamento propriamente dito são as três 
subdivisões da etapa de acabamento. Ainda antes do acabamento molhado, o couro é 
enxugado através de uma máquina que aplica pressão sob a estrutura do couro e elimina 
o excesso de água. Em seguida, o material passa pela etapa de rebaixamento que é 
executada por máquinas com rolos de navalhas que raspam o couro até que a espessura 
especificada seja atingida. Durante a operação de rebaixamento é originado um resíduo 
sólido conhecido como farelo do rebaixamento, o qual é classificado como resíduo 
perigoso classe I (segundo a ABNT) e a sua disposição final é uma das maiores 
problemáticas enfrentadas pelos curtumes (DA SILVA, 2007). A primeira operação no 
acabamento molhado é a desacidulação (ou neutralização) que visa ajustar o pH do couro 
para as próximas operações do processo. Com esta finalidade comumente são 
empregados sais de ácidos fracos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio) e 
agentes complexantes (polifosfatos ou formiatos). O recurtimento é realizado em 
continuação ao processo de desacidulação, e é nesta etapa que se consegue definir 
algumas características físico-mecânicas do couro, como maciez, elasticidade e outras. 
Após o recurtimento o couro é submetido ao tingimento, onde através de corantes, 
confere-se a cor e um aprimoramento do aspecto visual do material. Sequencialmente 
realiza-se o engraxe dos couros fazendo uso de óleos em forma de emulsões aquosas, 
nesta etapa aprimoram-se algumas características necessárias ao couro como resistência 
à tração, impermeabilidade e maciez (HOINACKI et. al., 1994 e PRIEBE 2007).  

Os processos de secagem, pré-acabamento e acabamento final variam bastante 
conforme o destino final do material. Isto se deve a imensa variedade de produtos que 
usam o couro como uma de suas matérias primas. Dentre as etapas do pré-acabamento 
pode-se citar: condicionamento; amaciamento; estiramento; lixamento e 
desempoamento. Enquanto que nas operações de acabamento final são empregados 
pistolas ou equipamentos especiais para aplicação de formulações de produtos 
diretamente sobre a camada flor, que formam filmes e  conferem um melhor aspecto, cor 
e textura para o couro. 

 

2.1.2 Geração de Resíduos em Curtumes 

Segundo Gutterres (2004), a indústria do couro faz uso de uma grande quantidade de 
insumos durante o seu processo de produção. Grandes volumes de água são necessários, 
devido ao fato que a maior parte das operações é realizada em meio aquoso. O consumo 
energético em curtumes, tanto elétrico como térmico, faz uso de uma demanda 
considerável podendo chegar a valores perto de 1.000 MWh. Insumos químicos são 
largamente empregados nas operações que requerem o tratamento químico das peles, 
compostos como: ácidos, bases, sais, curtentes, tensoativos, engraxantes, corantes, 
recurtentes entre outros. É importante salientar que no decorrer do processamento da 
pele, uma parcela considerável dos insumos citados a cima (água, energia e produtos 
químicos) geram resíduos, devido ao não aproveitamento destes durante as operações 
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empregadas. Por estas razões e pelo elevado consumo de cromo é que a indústria do 
couro é tida como vilã em potencial para o meio ambiente. 

Correntes de efluentes líquidos produzidas em curtumes são compostas pelas 
soluções utilizadas nas etapas do processamento e ainda por águas de lavagem de piso e 
máquinas. O tratamento de emissões líquidas consiste basicamente na homogeneização 
dos efluentes, que são conduzidos até uma estação de tratamento de efluentes (ETE), 
onde passam pelo tratamento primário (físico-químico), dando origem ao lodo primário 
de ETE e a um efluente, que é submetido a tratamento biológico, produzindo o lodo 
secundário da ETE e a água residuária que deve ter qualidade suficiente para ser disposta 
ao meio ambiente (AMARAL, 2008).  

Dentro do processo produtivo do couro destacam-se como resíduos sólidos gerados: 
aparas caleiradas e não caleiradas, carnaças, farelo do rebaixamento, aparas curtidas e 
lodos do sistema de tratamento de efluentes líquidos. A carnaça e as aparas podem ser 
reaproveitadas como matéria prima na fabricação de sabão e de gelatinas de uso 
farmacêutico, respectivamente. Conforme Dettmer (2008), a UTRESA, empresa localizada 
em Estância Velha, possui armazenada em seu Aterro de Resíduos Industriais Perigosos 
(ARIP) mais de 600.000 toneladas de farelo do rebaixamento, pó de lixadeira e recorte de 
wet-blue. O farelo do rebaixamento é considerado o resíduo mais problemático 
produzido no processamento do couro, pois além de ser produzido em grande 
quantidade (para cada couro curtido ao cromo são gerados 3 a 4 kg de farelo de rebaixe) 
tem aproximadamente 3,5% de óxido de cromo. Este é um resíduo considerado perigoso 
por apresentar risco à saúde ou ao meio-ambiente, conforme a norma ABNT-NBR 10.004. 
Em decorrência desta classificação, os resíduos curtidos precisam ser dispostos 
adequadamente em aterros industriais quando não utilizados eventualmente por 
artesões e pelas indústrias de calçados (DA SILVA, 2007; AMARAL, 2008) Neste contexto 
problemático é que se encaixam os diversos estudos atuais sobre alternativas de 
tratamento e disposição do farelo de rebaixamento.  

Godinho et al. (2003) propuseram a estrutura de uma unidade piloto de incineração 
de resíduos da indústria coureiro, baseados no conhecimento do alto poder calorífico do 
farelo de wet-blue do couro rebaixado, fazendo uso da queima total do farelo para sua 
redução de massa e ainda explorando a capacidade do aproveitamento o calor gerado 
pelo incinerador. Outra alternativa explorada é o estudo da ação enzimática, aplicada ao 
resíduo de couro curtido ao cromo, para fazer a remoção do cromo (descromagem) 
contido no couro e a redução de tamanho do farelo (GUTTERRES et al., 2009). 

 

2.2 Digestão Anaeróbia de Resíduos  

2.2.1 Conceito e Mecanismo do Processo Anaeróbio 

A digestão anaeróbia consiste em um processo biológico no qual, na ausência de 
oxigênio molecular, bactérias facultativas ou estritamente anaeróbias degradam 
compostos orgânicos complexos, os quais sofrem uma série de processos oxidativos 
sequenciais, e são finalmente convertidos em metano (60% a 70%), dióxido de carbono 
(40% a 30%) e outros subprodutos como água, gás sulfídrico, amônia e hidrogênio. 
Representa um sistema ecológico balanceado, no qual cada grupo microbiano possui uma 
função especial e age de forma simbiótica com os demais (DEZOTTI, 2008). 
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A eficiência de um processo anaeróbio em metabolizar um determinado substrato 
está intimamente ligada ao balanço ecológico necessário entre, no mínimo, três grupos 
fisiológicos de microorganismos: i) bactérias fermentativas (ou acidogênicas); ii) bactérias 
sintróficas (ou acetogênicas);  e iii) microorganismos metanogênicos. As bactérias 
fermentativas acidogênicas convertem, por hidrólise e fermentação, os compostos 
orgânicos complexos (carboidratos, proteínas, lipídios) em outros compostos orgânicos 
mais simples, principalmente ácidos orgânicos, além de hidrogênio e dióxido de carbono. 
Os microorganismos sintróficos acetogênicos convertem compostos orgânicos 
intermediários como ácido propiônico e butírico, em acetato, hidrogênio e dióxido de 
carbono. Finalmente o acetato e o hidrogênio, produzidos nas etapas anteriores, são 
convertidos em metano e dióxido de carbono pelas bactérias metanogênicas 
(CHERNICHARO, 1997). 

As reações e etapas envolvidas no processo de anaerobiose são resultado da 
interdependência do metabolismo de cada grupo microbiano. Isto faz com que este 
processo tenha uma rota sequencial e complexa desde o início da degradação do 
substrato, até o produto final (biogás). A seguir, na Figura 2.2, está ilustrado um 
fluxograma representativo de cada etapa e grupo microbiano responsável pela realização 
da digestão anaeróbia.  

 

Figura 2.2: Rotas metabólicas e grupos microbianos envolvidos na digestão anaeróbia. 
(Fonte: Chernicharo,1997) 

 

Conforme Dezotti (2008), a ligação entre os diferentes grupos de microorganismos 
atuantes no processo é tal que as bactérias responsáveis por uma etapa dependem da 
ação das bactérias responsáveis pela etapa anterior para sua subsistência, e influenciam a 
atividade dos organismos atuantes nas etapas posteriores. 
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Hidrólise 

Sequencialmente, a hidrólise é a etapa que dá início ao processo de digestão 
anaeróbio e é realizado pelas exoenzimas que são excretadas pelas bactérias 
fermentativas hidrolíticas. Consiste na degradação do material orgânico polimérico, em 
compostos orgânicos mais simples (açúcares, aminoácidos e peptídeos) que tem a 
capacidade de atravessar a parede celular das bactérias fermentativas acidogênicas. A 
seletividade da membrana citoplasmática impede que macromoléculas como proteínas, 
amido, celulose e lipídeos sejam transportados para o interior da célula. Para essas 
moléculas serem utilizadas pelos microrganismos, são necessários compostos menores, 
aos quais as membranas são permeáveis. A quebra das moléculas é promovida por 
enzimas hidrolíticas, denominadas exoenzimas por atuarem fora da membrana 
citoplasmática (CHERNICHARO, 1997). A hidrólise é comumente considerada como a 
etapa limitante do processo de digestão anaeróbio, porém, isto não se deve a uma falta 
de atividade enzimática, e sim a uma insuficiência de área superficial disponível na 
partícula de substrato (HENZE et. al., 2008) 

Acidogênese 

Acidogênese é a etapa que segue a hidrólise enzimática e, portanto, utiliza como 
matéria-prima os compostos resultantes desta (açúcares, aminoácidos e peptídeos) para 
a produção de ácidos orgânicos (principalmente acético, propiônico e o butírico), alcoóis 
(etanol), cetonas (acetona), dióxido de carbono e hidrogênio, além da formação de novas 
células bacterianas. O grupo biótico responsável pela acidogênese é o das bactérias 
fermentativas acidogênicas, que são assim denominadas pelo fato de seus principais 
produtos serem os ácidos orgânicos. Segundo Henze et. al. (2008), a acidogênese é a 
etapa que apresenta mais rápida conversão no processo anaeróbio, pois as reações 
químicas envolvidas nesta etapa são as mais favoráveis energeticamente. Abaixo estão 
relacionadas algumas das principais reações químicas que ocorrem nesta etapa, que são 
respectivamente a conversão de glicose em acetato, propionato e butirato. 

                      
                   (2.1) 

                        
            (2.2) 

                         
              (2.3) 

Acetogênese 

A oxidação dos compostos orgânicos mais simples, como o propionato e o butirato é 
realizada pelas bactérias sintróficas acetogênicas e tem como objetivo a produção de 
acetato, hidrogênio e gás carbônico. Durante a reação de oxidação para formação do 
acetato é liberada grande quantidade de H2, fazendo com que o pH do meio aquoso 
diminua. Por outro lado, esta condição pode chegar a inibir as reações químicas 
envolvidas na acetogênese, isso por que as reações só acorrem frente a baixas 
concentrações de hidrogênio e de acetato. Desta forma, se faz necessária a remoção de 
hidrogênio e acetato do meio reacional, que é conseguida através da ação das bactérias 
consumidoras de hidrogênio e acetato. Assim como para a acidogênese, abaixo estarão 
relacionadas as reações que esquematizam a conversão de propionato e butirato em 
acetato, respectivamente (CHERNICHARO, 1997). 
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         (2.4) 

              
              

         (2.5) 

Metanogênese 

A última etapa do mecanismo de digestão anaeróbia e é realizado pelo consórcio de 
microorganismos metanogênicos, que convertem o acetato formado nas etapas 
anteriores em metano e dióxido de carbono. Biologicamente a biota necessária para 
realizar a metanogênese possui características bioquímicas e estruturais únicas e 
diferentes da biota presente nas outras etapas do processo.  Os microorganismos 
metanogênicos são classificados dentro do domínio Archaea, um grupo reconhecido 
como diferente das bactérias típicas. Este grupo é constituído de microorganismos 
anaeróbios estritos e estão presentes na natureza em ambientes com pouca 
concentração de compostos aceptores de elétrons (O2, NO3

-, Fe+3 e SO-4). Os habitats mais 
comuns são solos profundos, sedimentos anóxicos, pântanos e trato gastrointestinal de 
animais. Em função de sua fisiologia as arqueas metanogênicas podem ser classificadas 
em dois grandes grupos: as que convertem acetato e metanol em metano 
(metanogênicas acetoclásticas); e as que são capazes de converter hidrogênio e dióxido 
de carbono em metano (metanogênicas hidrogenotróficas). As primeiras são 
normalmente os microorganismos predominantes na digestão anaeróbia e são 
responsáveis por produzirem cerca de 60 a 70% de todo metano gerado a partir do grupo 
metil do ácido acético. O mecanismo das reações de conversão de acetato, hidrogênio em 
metano estão representadas abaixo respectivamente (CHERNICHARO, 1997). 

       
               

  (2.6) 

         
              (2.7) 

 

2.2.2 Processos Anaeróbios e Condições de Processo 

Atualmente o avanço de pesquisas e investimentos neste ramo da biotecnologia 
ocorre devido ao fato dos tratamentos anaeróbios serem bastante efetivos na remoção 
da carga orgânica presente tanto em correntes residuárias como em resíduos sólidos 
industriais e urbanos. Os processos baseados em anaerobiose podem ser conduzidos 
tecnicamente de forma simples, em qualquer escala e tem várias vantagens frente ao uso 
de processos aeróbios. Nos processos anaeróbios a produção de lodo excedente é menor 
do que nos aeróbios. Outra vantagem observada é que a anaerobiose produz energia 
instantaneamente em forma de biogás (composto de aproximadamente 70% de CH4) ao 
invés de ser consumida, como no caso de processos aeróbios, por exemplo para o 
tratamento de efluentes que precisam de aproximadamente 1kWh de energia somente 
para a aeração mecânica. Ao contrário do tratamento anaeróbio, os aeróbios demandam 
um alto custo operacional enquanto convertem uma grande fração de um resíduo 
(matéria orgânica presente no efluente) em outro tipo de resíduo (lodo), necessitando 
ainda de um pós-tratamento. A Figura 2.3 mostra esquematicamente o destino do 
carbono orgânico dissolvido (COD) e da energia, para ambos os processos (HENZE et al. 
2008). De forma geral pode-se dizer que os principais benefícios apresentados pelo 
tratamento anaeróbio de efluentes são: ausência de equipamentos sofisticados; menor 
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consumo de energia; baixa produção de lodo a ser disposto e a utilização energética da 
produção de metano (PAULA JR., 1994). 

 

 

Figura 2.3: Destino do COD e da energia em processos aeróbios (superior) e anaeróbios 
(inferior) em tratamentos de efluentes líquidos (Adaptado de HENZE, 2008). 

Temperatura 

Dos fatores físicos que afetam o crescimento microbiano, a temperatura é um dos 
mais importantes na seleção das espécies. Atualmente consideram-se três faixas de 
temperatura que podem ser associadas ao crescimento microbiano: i) a faixa psicrófila 
que inclui o intervalo de 4 a 15°c; ii) a faixa mesófila que inclui o intervalo de 20 a 40°C e 
iii) faixa termófila que inclui o intervalo de 45 a 70°C. A produção de metano é favorecida 
por temperaturas na faixa mesófila e considera-se 35°C como a temperatura ótima para 
testes de AME (CHERNICHARO, 1997; SOUTO, et al., 2006). 

Concentração de íons H+ (pH) 

De acordo com Lettinga et al. (1996), os microorganismos envolvidos na 
metanogênese tem um crescimento ótimo na faixa de pH entre 6,5 e 7,1, embora ainda 
se consiga uma produção de metano considerável entre pH 6,0 e 8,0. Deve-se evitar 
estritamente valores de pH abaixo de 6,0 ou acima de 8,0 pois podem causar a inibição do 
processo de produção do metano. 

Nutrientes 

O sucesso de processos biológicos de tratamento está intimamente ligado à 
quantidade de nutrientes disponível no meio reacional, pois estes são necessários ao 
crescimento dos microorganismos. Os nutrientes em ordem decrescente de importância 
para a digestão anaeróbia são: nitrogênio, enxofre, fósforo, ferro, cobalto, níquel, 
molibdênio, selênio, roboflavina e vitamina B12.  

Geralmente o nitrogênio é o nutriente inorgânico requerido em maiores 
concentrações para o crescimento dos microorganismos. A amônia e a porção de 
nitrogênio orgânico liberado durante a degradação são as principais fontes de nitrogênio 
para o metabolismo anaeróbico. O ortofostato inorgânico é a forma de suprimento de 
fósforo que é incorporado pelos microorganismos. Na literatura, não se assume um valor 
adequado para a concentração de nitrogênio, e sim uma proporção aconselhável entre 
DQO:N:P de 1000:5:1.  

Com relação à solução de nutrientes, ou também chamada de água de diluição, não 
há um consenso que padronize este parâmetro, porém Aquino et al. (2007) recomendam 
o uso da solução de nutrientes proposta por Souza et al. (2005) e complementada com 
extrato de levedura, que atua como fonte de vitaminas para as bactérias. A Tabela 2.1 
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apresenta a formulação da solução de nutrientes adequada para processos de tratamento 
anaeróbio. 

Tabela 2.1: Tabela que apresenta a formulação indicada por Aquino et al.(2007) para a 
solução de nutrientes adequada para processos anaeróbicos. 

Nutriente Concentração (mg/L) 

NH4Cl 500 
NaHCO3 1000 
KH2PO4 650 
K2HPO4 150 
MgCl2 100 

CaCl2.2H2O 100 

Na2S.7H2O 50 
Extrato de Levedura 50 

 

Outros autores ainda fizeram a otimização do meio de cultura com o objetivo de 
facilitar a produção de protease, que é uma enzima excretada por alguns tipos de 
bactérias (Ex. Bacillus subtilis) responsáveis pela hidrólise de moléculas de proteína. 
Estudos mostraram que o uso de extrato de levedura, proteína de soja, e peptona na 
solução nutricional aumentaram a atividade enzimática das enzimas e consequentemente 
a capacidade hidrolítica do meio reacional (DETTMER, 2012; PILLAI e ARCHANA, 2008; 
PURI et al., 2001). 

Tipo e Concentração Inicial de Substrato 

O tipo de substrato adotado nos testes de geração de biogás pode variar dependendo 
tipo de consórcio de microorganismos que se deseja alimentar. Por exemplo, se a 
alimentação do sistema for com acetato, este teste vai ter como resultado a capacidade 
de geração de metano apenas relacionada ao grupo metanogênico acetoclástico. Neste 
caso, o resultado estaria subestimando todo o metano que poderia ser produzido pelos 
microorganismos hidrogenotróficos (HARPER e POHLAND, 1986). Em outros casos pode-
se fazer uso de substratos que são uma mistura de ácidos graxos voláteis (AVGs), 
normalmente constituídos de: acetatos (C2), propionato (C3), e butirato (C4), neste caso 
o teste avaliará a capacidade metanogênica do sistema e a capacidade sintrófica, ou seja, 
a atividade dos microorganismos que convertem propionato e butirato em acetato. Na 
mesma linha de raciocínio, para a avaliação da quantidade de biogás produzida por todo 
o consórcio microbiano anaeróbio é necessário a utilização de substratos mais complexos 
como glicose, por exemplo (AQUINO et al., 2007). Com relação à concentração de 
substrato no meio racional, em 1997 Monteggia analisou a influência da concentração de 
substrato (ácido acético) na produção de metano e concluiu que o uso de concentrações 
iniciais na faixa de 2,0 a 4,0 g HAc/L proporcionou uma maior taxa de produção do gás. 

Concentração Inicial de Biomassa 

Ainda no estudo de Monteggia em 1997, foi constatado que a concentração de sólidos 
suspensos voláteis (SSV) influencia diretamente nos valores obtidos de produção de 
metano, ficando em uma faixa ótima entre 2,0 e 5,0 g SSV/L para testes realizados com 
agitação. No caso de testes sem agitação, ROCHA et al. (2001) concluiram que a 
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concentração do lodo anaeróbio deve ser em torno de 2 g/L para reduzir qualquer 
problema de difusão do substrato. 

 

2.2.3 Produção de Metano 

Segundo Chernicharo (1997), existem dois mecanismos básicos para a síntese do 
metano: i) através da decomposição do ácido acético; e ii) por meio da redução do 
dióxido de carbono. O primeiro mecanismo, conforme a Equação 2.8, ocorre na ausência 
de hidrogênio no meio reacional e é realizado pelas bactérias metanogênicas 
acetoclásticas, onde o grupamento metil do ácido acético é reduzido a metano enquanto 
o grupo carboxílico é oxidado a dióxido de carbono. Por outro lado, se houver hidrogênio 
disponível no meio reacional a maior parte do metano produzido vem da redução do gás 
carbônico, uma vez que este atua como um aceptor dos átomos de hidrogênio, conforme 
mostrado na Equação 2.9. Neste caso os microorganismos envolvidos são os 
metanogênicos hidrogenotróficos.  

                    (2.8) 

                  (2.9) 

De modo geral, a composição do biogás sintetizado é bem variada, dependendo das 
condições operacionais e do resíduo a ser degradado, podendo haver diferenças 
consideráveis na relação de metano e dióxido de carbono que são produzidos. O metano 
produzido por processos anaeróbios é rapidamente separado da fase líquida, devido a sua 
baixa solubilidade em água. O dióxido de carbono na forma gasosa é relativamente mais 
solúvel que o metano na fase líquida, portanto é torna-se necessária a consideração da 
saída de CO2 tanto como biogás como na forma dissolvida no efluente líquido.  

 

2.3 Biogás 

O biogás é uma combinação de metano, gás carbônico e outros constituintes 
produzidos pela digestão anaeróbia de substratos orgânicos no interior de um biodigestor 
e é considerado como uma fonte de energia renovável, de queima limpa. A composição 
do biogás varia de acordo com o substrato empregado na digestão anaeróbia, porém 
proporcionalmente apresenta maiores proporções de metano e dióxido de carbono, 
conforme mostra a Tabela 2.2. 

Tabela 2.2: Composição típica do Biogás.(Adaptado de WALSH JR. et al., 1988 e BRETON 
et al., 1994) 

Gases    % 

Metano (CH4) 50 a 70 
Dióxido de Carbono (C02) 30 a 40 

Nitrogênio (N2) 0 a 10 
Hidrogênio (H2) 0 a 5 
Oxigênio (O2) 0 a 1 

Gás Sulfídrico (H2S) 0 a 1 
Vapor d’água 0,3 
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Os combustíveis fósseis são fontes de energia não renováveis que causam um alto 
grau de poluição ao meio ambiente, através das chuvas ácidas, contaminação do ar, das 
águas subterrâneas além de produzirem gases responsáveis pelo efeito estufa. Por todas 
estas razões é que se tornou imprescindível o investimento em pesquisas para ampliação 
do uso das energias renováveis. 

O poder calorífico do biogás é da ordem de 5.000 a 7.000 kcal/m³ e comparado com 
outras fontes de energia 1 m³ de biogás equivale a: 0,61 L de gasolina; 0,58 L de 
querosene; 0,45 L de gás de cozinha ou ainda 1,5 kg de lenha. Uma das grandes 
vantagens do biogás é que este, ao contrário do álcool da cana-de-açúcar e de óleos 
extraídos de outras culturas, não compete com a produção de alimentos em busca de 
terras disponíveis. Pelo contrário, ele pode ser totalmente obtido a partir de resíduos 
agrícolas, domésticos e em alguns casos até industriais, agindo assim como um agente de 
auxílio do saneamento ambiental (OLIVER et a.l, 2008). As utilizações do biogás são 
diversas, entre elas se podem citar: i) motores de combustão interna que produzem 
potência mecânica ou elétrica; ii) combustão direta em queimador para produção de 
calor e iii) venda do biogás (WALSH, 1987). Existe ainda a necessidade da purificação do 
biogás dependendo da sua utilização.  

 

2.3.1 Biodigestores 

O biodigestor é um recipiente ou câmara fechada onde é armazenado o material 
orgânico para a biodegradação e consequente produção de biogás. Pode ser um tanque 
revestido por manta impermeável de PVC, o qual, com exceção dos tubos de entrada e 
saída, é totalmente vedado, criando o ambiente anaeróbio necessário. Atualmente o 
modelo de biodigestor mais implantado no Brasil é aquele feito de manta de PVC, de 
menor custo e fácil instalação, em relação àqueles antigos e com a vantagem de poder 
ser usado em qualquer escala de projeto. Na Figura 2.4 encontram-se esquematizados 
dois modelos de biodigestores amplamente utilizados na região nordeste do Brasil. 

 

 

Figura 2.4: Modelo de biodigestor em manta de PVC e o modelo de biodigestor proposto 
pelos chineses. 
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2.3.2 Geração de Gases em Aterro de Resíduo Industrial Perigoso (ARIP) 

Os biodigestores também se aplicam em outras situações, como por exemplo, em 
aterros sanitários. Neste caso, o confinamento de resíduos sólidos em ARIP’s, nos quais 
são lentamente degradados em condições anaeróbias, acaba por gerar uma elevada 
quantidade de chorume e gases (biogás) que devem ser adequadamente coletado. Após o 
isolamento dos resíduos em células de aterros, os componentes orgânicos passam a ser 
degradados por meio de microorganismos presentes no meio. Na presença de ar 
atmosférico, condição esta que ocorre logo após o selamento da célula, os compostos 
orgânicos começam a se degradar aerobicamente gerando dióxido de carbono e água. No 
entanto, ao ocorrer o esgotamento do oxigênio molecular livre no meio é dado início a 
digestão anaeróbia que tem como produto gasoso a produção de biogás.  

A degradação dos resíduos sólidos é um processo demorado, pois está relacionado 
com o tipo de substrato disponível aos microorganismos e a sua velocidade de 
degradação. Alguns modelos globais de degradação e geração de gases foram 
desenvolvidos com o objetivo de ilustrar as diferentes etapas pelas quais passam os 
resíduos, assim como mostrado na Figura 2.5 (PRIEBE et al., 2011 e DA SILVA e SANTOS, 
2010). 

 

 

Figura 2.5: Fases de digestão de resíduos sólidos em aterros sanitários. (Fonte: da Silva e 
Santos, 2010) 

 

Durante a fase I ocorre a digestão aeróbia, por algum tempo até que o ambiente 
anaeróbio seja imposto na falta de oxigênio. Durante a fase II (transição), decrescem os 
níveis de oxigênio e começa a fase anaeróbia, e a produção de ácidos orgânicos pelos 
microorganismos anaeróbios. A fase III envolve a conversão microbiológica dos produtos 
da fase II em compostos intermediários como o ácido acético e o principal produto 
evidenciado nesta etapa é o CO2. Já na fase IV há a predominância de microorganismos 
anaeróbios metanogênicos responsáveis pela produção do metano. Por fim, durante a 
fase V (maturação) a taxa de geração de gás diminui sensivelmente devido ao 
esgotamento dos nutrientes disponíveis (DA SILVA e SANTOS, 2010). 
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2.4 Atividade Metagonênica Específica (AME) 

A avaliação e quantificação da produção de metano (AME) é uma ferramenta capaz 
de avaliar a eficiência de um determinado sistema em produzir este componente 
presente no biogás. Por este motivo é um conceito inserido no cenário de produção de 
biogás e será tratado com detalhamento necessário neste trabalho. Vale ressaltar que as 
metodologias descritas a seguir para a quantificação da AME, passam necessariamente 
pela medida volumétrica do biogás e por isso também podem ser consideradas como 
formas de medição da produção dos gases. 

 

2.4.1 Definição  

A Atividade Metanogênica Específica (AME) é definida como a quantidade máxima de 
metano produzida por um consórcio de microorganismos anaeróbios, em condições de 
laboratório controladas. De modo geral a quantificação da AME se dá através da medida 
direta da taxa de produção de metano ou do consumo de substrato, por unidade de SSV 
(sólidos suspensos voláteis) (AQUINO et al.,2007).  

O teste de AME deve ser realizado, segundo condições controladas, pois este depende 
apenas da atividade microbiana presente no meio cultivado. Conforme Monteggia (1997), 
alguns aspectos devem ser levados em conta no momento da montagem do 
experimento. Entre eles estão: i) uso de uma microbiota adequada, quantificada através 
da análise de SSV, e garantia de substrato suficiente; ii) o uso de equipamento capaz de 
analisar periodicamente a composição e o volume de gás produzido; e iii) a garantia de 
um ambiente anaeróbio com as condições necessárias.  

É importante ressaltar que até o momento não existe uma metodologia padrão a ser 
aplicada para a quantificação da atividade metanogênica, pois não há um consenso entre 
a comunidade científica sobre as melhores condições de incubação para lodos 
anaeróbios, assim como um consenso que estipule o melhor método de medição do 
metano. Consequentemente torna-se difícil a comparação entre resultados absolutos de 
AME produzidos por métodos diferentes de geração de biogás. 

 

2.4.2  Determinação da Atividade Metanogênica Específica 

Diversos métodos de medição do metano presente no biogás são aplicados 
atualmente, sob diferentes condições de processo e para distintas finalidades. As 
principais metodologias empregadas dividem-se de acordo com o fluxograma 
apresentado na Figura 2.6.  
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Figura 2.6: Representação da divisão dos métodos de medição de biogás. 

 

Métodos Manométricos 

Esta metodologia baseia a medição do biogás produzido através da variação de 
pressão exercida sobre um sensor (membrana transdutora de pressão) que fica acoplado 
ao frasco de reação. O registro diário de pressão permite determinar a taxa diária de 
produção de biogás ou a parcela referente somente ao metano, dependendo a 
configuração do sistema de pressão. A grande vantagem deste método deve-se a 
possibilidade de automação do mesmo, através da acoplagem dos medidores de pressão 
aos microcomputadores, permitindo assim o monitoramente instantâneo. Enquanto que 
a maior desvantagem é devido ao alto custo de aquisição dos equipamentos (AQUINO, et 
al., 2007; POETSCH e KOETZ, 1998).  

Inicialmente, esta metodologia foi estudada para o uso em processos aeróbios onde 
se utilizavam os manômetros do respirômetro de Warbug para monitorar a captação de 
oxigênio pelos microorganismos (Umbreit et al., 1964). Em seguida James et al. (1990), 
propuseram a adaptação do respirômetro para o processo de degradação anaeróbia, 
onde os manômetros passariam a monitorar a produção de biogás, ao invés da captação 
do oxigênio. Durante os testes foram utilizados lodo anaeróbio proveniente de reatores 
UASB, solução de diluição de nutrientes e ainda atmosfera inertizada com nitrogênio para 
garantir condições anaeróbicas de processo.  

Monteggia em 1997 estudou e avaliou a influência de alguns parâmetros na atividade 
metanogênica de dois tipos de lodos: i) de alta atividade, cultivado em efluente de 
cervejaria e ii) de baixa atividade, cultivado em efluente a base de soro de leite. Em seu 
estudo foi utilizada a metodologia manométrica para a medição do biogás e algumas 
conclusões puderam ser tiradas, tais como: 

 Através da avaliação da quantidade inicial de substrato (alimento) 
disponibilizada no meio reacional, afirmou-se que a concentração inicial 
necessária de alimento é função das características biocinéticas dos 
microorganismos envolvidos e não da quantidade de bactérias disponíveis no 
lodo cultivado. Chegou-se ainda, em um valor de concentração de substrato 
recomendada que é de 2 g/L. 

 O uso da razão alimento/microorganismos (A/M) como parâmetro de processo 
trouxe resultados contraditórios, mostrando-se inadequada para o 
planejamento desta análise; 
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 A concentração recomendada de microorganismos situa-se na faixa de 2 a 5 g 
SSV/L. Valores fora da faixa adequada resultam na redução do tempo total de 
duração do ensaio, porém acompanhado da redução na atividade 
metanogênica; 

 Fez-se uso de solução de diluição a base de KH2PO4, K2HPO4, NH4Cl, Na2S.7H20 
e extrato de levedura; 

 

Método Volumétrico: Medição de Volume e Composição do Biogás 

Os testes de AME em lodos anaeróbios, baseados nesta metodologia, iniciam-se com 
a inoculação do lodo, do substrato, e dos nutrientes em frascos reacionais submetidos a 
condições controladas de temperatura. A finalização do ensaio normalmente se dá no 
momento da estabilização da quantidade de metano gerada, desde que se possa garantir 
que a taxa máxima de produção já foi atingida. O monitoramento da produção de biogás 
pode ser feito diariamente com o auxílio de uma seringa esmerilhada (que não ofereça 
resistência ao deslocamento) e a determinação da composição do biogás amostrado pode 
ser realizado por cromatografia gasosa. Neste caso, a produção diária de metano é 
calculada pela multiplicação da porcentagem de metano no biogás e do volume de gás 
produzido. Finalmente a AME pode ser determinada através de um gráfico “volume 
acumulado de metano” versus “tempo de incubação” onde o coeficiente angular da 
região de maior inclinação é valor da taxa máxima de produção de metano, como mostra 
Figura 2.7 (AQUINO, et al.,2007). 

 

 

Figura 2.7: Determinação gráfica da taxa máxima de produção de metano (Fonte: 
AQUINO et al., 2007). 

 

Covington (2003) é um dos autores que utilizou esta metodologia para determinação 
da biodegradabilidade de resíduos sólidos de couro. Em seu estudo foram utilizados três 
tipos diferentes de substratos: i) pó de pele (hide powder); ii) couro curtido com cromo e 
iii) couro curtido com tanino vegetal mimosa. Em relação à biodegradabilidade entre os 
testes, é notório que o substrato que não foi curtido apresentou uma produção de biogás 
cerca de 10 vezes maior. No mesmo estudo avaliou-se a influência da concentração de 
cromo na geração do biogás, usando amido como substrato e conclui-se que esta não 
apresentou diferenças significativas quanto à produção de biogás.  
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Método Volumétrico: Medição Apenas da Composição do Biogás 

A principal diferença em relação ao método descrito anteriormente está relacionada à 
forma de medição do metano. Neste caso um volume fixo de gás é amostrado do frasco 
reacional e analisado em cromatógrafo gasoso, de onde se pode obter o valor da 
concentração de metano na fase gasosa. O fato desta metodologia não adotar a purga do 
excesso de pressão, faz com que o sistema fique submetido a altas pressões e 
consequentemente torna necessário o cálculo da quantidade de metano que fica 
dissolvida na fase líquida. Através da Lei de Henry obtém-se a concentração de metano na 
fase líquida, e através da cromatografia obtém-se a concentração de metano na fase 
gasosa. O somatório da multiplicação das concentrações de metano em cada fase com 
seus respectivos volumes disponibiliza o valor final de metano produzido (STEIL et al., 
2004). A metodologia descrita se torna vantajosa pois não faz uso da seringa esmerilhada 
para a medida direta do volume de biogás. Por outro lado o inconveniente é a 
necessidade de um sistema resistente a altas pressões, e a necessidade de se conhecer o 
valor da pressão no interior do frasco reacional (AQUINO et al., 2007; ROELS et al., 2002). 

 

Método Volumétrico: Medição Direta do Volume de Metano 

Com a finalidade de fazer a medida direta de metano produzida, faz-se uso de um 
sistema que possibilite a lavagem do gás em solução de soda (Ex. NaOH 15%), para que 
haja a absorção do CO2, antes da medição do volume. Desta forma, o volume medido será 
correspondente apenas ao volume de metano produzido. Abaixo estão representadas as 
reações químicas envolvidas na lavagem do biogás com a solução básica: 

               (2.10) 

                         (2.11) 

                      (2.12) 

Para a validação desta metodologia são necessárias algumas considerações básicas, 
como assumir que o biogás é composto quase que inteiramente de metano e CO2. Esta 
consideração é válida uma vez que em pH neutro a maior parte da amônia (NH4) e do 
sulfeto de hidrogênio (H2S), quando produzidos, estão dissociados sob a forma de NH4

+ e 
de HS- na fase líquida. A grande vantagem deste método é a simplicidade do 
equipamento e a dispensa da utilização do cromatógrafo, viabilizando a sua implantação 
em muitos laboratórios. A Figura 2.8 mostra que o volume de metano pode ser 
quantificado medindo-se o volume de biogás lavado, através de uma seringa esmerilhada 
(Aparato I); ou através do Frasco de Mariotte, onde o volume de solução de hidróxido de 
sódio deslocada pelo gás lavado corresponde ao volume de metano produzido (Aparato 
II). No caso do Frasco de Mariotte o volume de metano é medido a partir do 
deslocamento de um volume da solução de soda, causado pela entrada do biogás no 
sistema de medição, uma vez que o dióxido de carbono contido no biogás é transformado 
em carbonato de sódio e, como o metano é insolúvel na água, o mesmo ocuparia o 
espaço livre do recipiente de medição, expelindo uma quantidade equivalente de NaOH, 
a qual corresponde ao CH4 produzido (ROCHA et al., 2001; LOZANO et al., 2009). 
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Figura 2.8: Esquema de dois aparatos experimentais para lavagem do biogás e medição 
do volume de metano produzido. (Fonte: AQUINO et al., 2007) 

Esta metodologia pode ser usada para medir o volume de biogás produzido 
diariamente, apenas substituindo a solução de soda por um solução aquosa de baixo pH 
para evitar a absorção do CO2 e medir o volume integral do biogás gerado. Porém, torna-
se necessário o uso de algum outro método para analisar a composição do gás, conforme 
a finalidade do ensaio. 
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3 Materiais e Métodos 

Este capítulo apresenta a descrição dos materiais e métodos do presente trabalho, o 
qual está sendo realizado no Laboratório de Estudos em Couro e Meio Ambiente 
(LACOURO) do Departamento de Engenharia Química da UFRGS como parte do projeto 
“Caracterização, Inventário e Estimativa de Impactos Ambientais relativos a Emissões 
Atmosféricas da Indústria Coureira”, apoiado do CNPq através do Edital Universal 
MCT/CNPq 14/2010. 

Geralmente os autores dos testes de Atividade Metanogênica Específica garantem a 
condição anaeróbia dos biodigestores através da injeção de N2 no headspace dos 
reatores, com o objetivo de expulsar todo o oxigênio presente no mesmo. Porém esta 
não foi a metodologia empregada neste estudo. Pois entre os objetivos do projeto de 
pesquisa está o de traçar o perfil de consumo e geração de todos os gases envolvidos no 
processo de biodegradação de resíduos. E, não somente a produção de metano, que é o 
gás de interesse para o foco deste trabalho. Por este motivo, os experimentos iniciaram-
se em meio aeróbio. O consumo do oxigênio presente nos reatores foi acompanhado por 
cromatografia gasosa em coluna tipo peneira molecular, e somente após a constatação 
da extinção do oxigênio (meio anaeróbio) é que os dados utilizados neste trabalho 
começaram a ser coletados. 

O experimento foi conduzido com o objetivo de fazer a medição diária do volume do 
biogás produzido em biodigestores de bancada, a partir de lodo biológico coletado em 
estação de tratamento de efluentes líquidos de curtume, misturado com três diferentes 
substratos a degradar e ainda na presença de uma solução de nutrientes. Para tanto, 
montou-se um conjunto de 6 frascos reacionais com boa capacidade de vedação, volume 
útil de 250 mL, sem agitação e com temperatura controlada, instalados em banho térmico 
a 35°C. A metodologia empregada para a medida de volume do biogás foi a de 
deslocamento de líquido através de uma adaptação do Frasco de Mariotte, conforme será 
descrito no item 3.2.1. Enquanto que a composição do biogás foi obtida através de 
cromatografia por condutividade térmica, conforme metodologia proposta por Priebe et 
al. (2011). A seguir na Figura 3.1 está ilustrada a montagem do experimento, com os seis 
reatores imersos em banho térmico. 

 

 

Figura 3.1: Sistema de reatores imersos em banho térmico. 
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Abaixo, na Tabela 3.1, estão colocados os materiais empregados e suas respectivas 
concentrações que foram adicionados a cada reator. 

 

Tabela 3.1: Componentes empregados nas misturas de cada reator. 

Componentes 

Farelo de 
Soja 

Colagênio 
Hidrolisado 

Pó de Pele 

Reator 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Substrato (g) 3,5 1,7 1,63 

Lodo Biológico (mL) 25,0 

Ext. Levedura (g/L) 2,0 

Peptona (g/L) 1,0 

K2HPO4 (g/L) 7,0 

KH2PO4 (g/L) 3,0 

 

 

3.1 Substratos e materiais  

A seguir é feita a descrição dos subtratos e materiais usados para comporem os três 
tipos de misturas colocadas nos reatores em duplicata. 

 

3.1.1 Farelo de Soja 

O farelo de soja foi empregado como um dos subtratos pois em alguns estudos ele se 
mostra como uma das fontes de nitrogênio mais eficientes para o desenvolvimento de 
bactérias que excretam a enzima protease, responsável pela degradação de moléculas de 
proteína. Apesar de ser um subtrato que não é derivado da pele animal, este funcionou 
como meio de comparação entre os resultados obtidos na biodigestão com os outros 
subtratos, pelo fato de já se saber que a hidrólise (causada pela ação das exoenzimas 
proteases) é favorecida pelo uso deste subtrato (DETTMER, 2010; PILLAI e ARCHANA, 
2008). As características fornecidas pelo fornecedor comercial do farelo se soja estão 
listadas abaixo na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2: Características do Farelo de Soja empregado no experimento. 

Análise % 

Teor de Cinzas 6,0 
Matéria Volátil (Umidade) 12,5 

Teor de Proteínas 46,0 
Fonte: Dettmer,2012. 
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3.1.2 Colagênio Hidrolisado 

O colagênio é a principal proteína que compõe a derme animal, sendo o couro um 
produto derivado do colagênio é, consequentemente um substrato de interesse para o 
presente estudo. O colágeno hidrolisado foi obtido por hidrólise enzimática a partir de 
resíduos de couro e foi fornecido comercialmente pela empresa alemã Protein Trading. A 
seguir na Tabela 3.3 estão as especificações do colagênio hidrolisado. 

 

Tabela 3.3: Características do colagênio hidrolisado. 

Aparência Pó branco 
Teor de Cinzas <2,0 % 

pH (5% em água) 5,0 – 6,0 
Teor de Nitrogênio NTK (proteína) 92 – 96% 

Fonte: folha de dados FILK. 

 

3.1.3 Pó de Pele 

O pó de pele é obtido a partir de peles cruas que são intensamente lavadas, cortadas, 
descarnadas e divididas. Depois são lavadas novamente com água destilada, são 
levemente curtidas ao cromo por algumas horas e a temperaturas amenas, secas, 
cortadas em pequenos pedaços e finamente moídas em um pó fino e volumoso. Nos 
experimentos foi utilizado o pó de pele fornecido pelo FILK (Forschungsinstitut für Leder 
und Kunststoffbahnen gGmbh Freiberg) e tem as características padronizadas e 
apresentadas na Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4: Caracterização do pó de pele de Freiberg. 

Análise % 

Teor de Cinzas <0,9 
Teor de Óxido de Cromo <0,5 

pH 5,2 – 5,6 
Proteína 99 

Fonte: folha de dados FILK. 

 

3.1.4 Lodo Biológico 

O lodo biológico utilizado como inóculo dos microorganismos foi coletado da lagoa de 
aeração da etapa biológica do tratamento de efluentes do curtume Kern-Mattes 
localizado em Portão no Rio Grande do Sul. O fato do lodo ser próprio de curtume confere 
uma vantagem ao experimento, pois os microrganismos presentes no mesmo já estão 
adaptados à degradação de material orgânico proveniente do tratamento das peles.  Para 
caracterizar o lodo biológico, foi feita análise de Sólidos Suspensos Voláteis (SSV), 
parâmetro que está relacionado diretamente com a concentração de microorganismos 
presentes no lodo biológico. A análise feita foi adaptada da norma da ABNT - NBR 14550, 
e resultou em 9,17 g SSV/L. Como a cada reator foram adicionados 25 mL de lodo e o 



  Determinação da Atividade Metanogênica Específica (AME) Através da Biodigestão 
Anaeróbia de Materiais Colagênicos 

22 

volume final de cada um deles era de 250 mL, houve uma diluição do lodo em 10 vezes, 
portanto a concentração de microorganismos empregada no teste é de 0,917 g SSV/L.  

 

3.1.5 Solução de Nutrientes 

A solução de nutrientes empregada nos experimentos foi proposta por Dettmer et al. 
(2010) com o objetivo de atuar como um meio favorável ao desenvolvimento de 
microorganismos capazes de produzir protease, tipo de enzima que faz a quebra das 
moléculas de proteína. São utilizados como fonte de nitrogênio: peptona e extrato de 
levedura pois estes apresentaram maior produção de protease verificado em ensaio 
realizado por Puri et al. (2002). A mistura de K2HPO4 e KH2PO4 atua como solução tampão 
para amenizar variações bruscas de pH do meio reacional. 

 

3.2 Medidas dos Gases Gerados 

3.2.1 Medida do Volume de Biogás 

Diariamente foram realizadas medidas de volume de gases produzidos através da 
metodologia de deslocamento de líquido. Os reatores eram todos hermeticamente 
vedados, o que proporcionou o aumento de pressão dentro dos frascos devido à 
produção dos gases. A medida de volume foi baseada na diferença de pressão (ΔP) dentro 
do reator, pois, conforme a válvula do reator era aberta instalava-se um fluxo de gás no 
sentido do frasco de medida, região de menor pressão (pressão atmosférica). A entrada 
de gás no frasco medidor acarreta a expulsão de um determinado volume de solução, que 
corresponde ao volume de biogás produzido no intervalo de tempo entre as medidas. 
Para tanto, foi empregado um aparato experimental especificamente projetado para esta 
finalidade, e baseado no princípio de medição com do Frasco de Mariotte, como mostram 
a Figura 3.2 e a representação esquemática do mesmo na Figura 3.3.  

A rotina de medidas foi realizada em um passo a passo, conforme a seguir: 

1. Abertura das válvulas, localizadas no topo do reator e no topo do frasco de 
medida, para a liberação do fluxo de gás, causado pelo acúmulo de pressão 
dentro do mesmo; 

2. Os frascos de medida são vedados para não permitir a saída de gás. Desta 
forma, a medida que um determinado volume de biogás entra no frasco, um 
mesmo volume de solução é deslocada em direção a saída do frasco de 
medida (ponteira). 

3. Coleta do volume de solução que é deslocado até o momento em que as 
pressões no interior do reator e do frasco de medida se igualam e o 
deslocamento de líquido cessa.  

4. Pesagem em balança analítica da massa de solução deslocada. 
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5. Medidas da temperatura da solução para determinação da massa específica da 
solução e consequente cálculo do volume de líquido deslocado. 

 

Figura 3.2: Imagens do aparato experimental utilizado. 

 

Figura 3.3: Representação esquemática do frasco de medida empregado nas 
determinações volumétricas de biogás. 

 

 

3.2.2 Determinação da Atividade Metanogênica Específica (AME) 

A quantificação da AME faz uso de dados de volume de metano gerado em um 
determinado período de tempo. Geralmente os valores de AME são expressos em g 
DQO/(g SSV.dia) ou em mL CH4/(g SSV.dia). Para tanto, faz-se necessário o conhecimento 
da concentração de microorganismos (g SSV/L) presente no lodo e o volume deste que foi 
adicionado aos biodigestores. Como foi exposto, em cada reator foram adicionados 25 mL 
de lodo biológico que tem uma concentração de 9,17 g SSV/L, desta forma a quantidade 
de microorganismos adicionada em cada reator foi de 0,23 g SSV. 
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 Para expressar a AME em termos de DQO, é necessário o conhecimento do 
coeficiente estequiométrico da oxidação do metano (equação 3.1). 

                  (3.1) 

 

 A equação 3.1 mostra que 1 mol de metano equivale a 2 mols de oxigênio, ou seja a 
64 g de DQO, deste forma, 1 g de DQO correspondem a 0,015625 mols de CH4. Como se 
sabe, nas CNTP (0°C, 1 atm) qualquer mol de gás ocupa um volume de 22,7 L, porém as 
condições do teste não estão nas condições das CNTP, pois a T de incubação é 35°C, assim 
faz-se uso da seguinte equação para correção do volume ocupado por 1 mol de gás: 

 

  
    

  
 
    

  
    

  
 
   

     
            

     
 

        

     
                 (3.2) 

 

Pode se dizer que a 35°C, 1,0 mol de metano ocupa 25,61 L de volume, 
consequentemente 0,015621 mols, equivalentes a 1 g de DQO, correspondem a um 
volume de 0,4001 L de CH4. Com posse de todos esses dados o cálculo para a 
determinação da AME é demonstrado a seguir. 

 

     
      

          
  

  

     
                        

     

          
  

  

            
      
     

 (3.3) 

 

Onde: 

 Δv = variação do volume de metano em um intervalo de tempo conhecido. 

 Δt = intervalo de tempo considerado em dias. 

 Mi= massa de microorganismos adicionada ao reator em gramas. 

A fração de metano presente no biogás produzido foi analisada através de 
cromatografia gasosa (GC) com detector de condutividade térmica (TCD) e as leituras 
foram realizadas em duplicatas. Através dos cromatogramas obteve-se, para cada um dos 
gases, a área sob a curva de cada pico. As áreas eram então normalizadas com os seus 
respectivos fatores de resposta térmica (TR) do TCD. O fator de Resposta Térmica (TR) 
para cada gás foi obtido do estudo feito por Dietz (1967) e aplicado por Priebe (2011) 
para detectores por condutividade térmica. Em seguida a determinação da fração de 
metano, baseada nas áreas sob os picos, observados no cromatograma, podem ser 
calculadas a partir da Equação 3.1 a seguir. 
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     (3.4) 

 

Onde: 
%Gási = fração do gás de interesse  
Ai = área sob o pico do gás i obtido do cromatograma 
TRj = resposta térmica do gás de interesse 
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4 Resultados 

Neste capítulo serão mostrados os dados obtidos durante 37 dias de experimento, 
porém vale salientar que o experimento ainda continuou em andamento após este 
tempo, uma vez que ainda havia geração de gases. Portanto, as curvas de volume de 
gases produzidos e os valores obtidos para Atividade Metanogênica Específica (AME) não 
estarão representando a biodegradação completa dos subtratos embora possam ser de 
grande utilidade como uma ferramenta comparativa entre a tendência da digestão 
anaeróbia em cada substrato.  

  

4.1 Volume Total de Gases Produzidos 

Os dados obtidos do volume total de gás gerado, por dia, em cada reator permite a 
obtenção das curvas de volume acumulado de gases versus tempo, como ilustrado na 
Figura 4.1.  

 

 

Figura 4.1: Curva característica da produção acumulada de gases para cada reator. 

 

Nota-se que até o 8º dia de experimento, aproximadamente, o comportamento 
desenvolvido para todos os reatores é visivelmente parecido, assim como a tendência 
entre as curvas referentes ao mesmo tipo de substrato. Após este período a tendência 
entre os reatores começou a mudar e se diferenciar.  

Ao analisar comparativamente a tendência de geração de gás entre os reatores de 
colagênio hidrolisado e os de pó de pele, nota-se que os de colagênio produziram maior 
volume de biogás e a uma taxa aproximadamente constante. Esta diferença de 
comportamento entre estes reatores não se explica pelo teor de proteínas presente em 
cada um deles, pois ambos possuem um alto teor proteico, como foi mostrado 
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anteriormente nas Tabelas 3.3 e 3.4. O que realmente pode explicar a diferença de 
produção de gás entre estes reatores é a natureza do material, que apesar de serem 
constituídos basicamente de nitrogênio proteico, diferenciam-se na disponibilidade 
destas moléculas para a ação microbiana.  No caso do pó de pele, a etapa de pré-
curtimento no seu processo de produção estabiliza o material e deixa a proteína menos 
disponível que a proteína do colagênio hidrolisado. Por isto, a produção de biogás no pó 
de pele demorou mais que o colagênio hidrolisado para produzir volumes consideráveis 
de gás. Observa-se também que as curvas de geração de biogás para os reatores de pó de 
pele tendem a se aproximar das curvas dos reatores de colagênio após certo período de 
tempo, aproximadamente 26 dias, este comportamento justifica-se pelo fato dos dois 
subtratos possuírem teores próximos de proteína.  

É notável a existência de uma diferenciação entre o comportamento das curvas de 
geração de biogás (Figura 4.3) para os reatores com colagênio hidrolisado (R5 e R6) a 
partir do 28° dia de experimento. Este fato se deve a um erro operacional ocorrido entre 
os dias 27 e 28, onde a válvula de retenção posicionada no reator manteve-se aberta por 
um período de aproximadamente 12 horas, expondo o reator R5 ao ar atmosférico. Este 
fato justifica a existência do patamar entre os dias 27 e 28 e a consequente separação 
entre as curvas de geração de biogás para estes reatores R5 e R6, contendo pó de pele. 
Nota-se ainda, que qualitativamente este erro operacional não influenciou 
consideravelmente na tendência da curva de geração de biogás, pois se não houvesse o 
referido patamar de valores as curvas referentes aos reatores R5 e R6 estariam próximas. 

A tendência de produção de biogás apresentada pelas curvas dos reatores contendo 
farelo de soja foi de certa forma inesperada, pois acreditava-se que o favorecimento da 
hidrólise, mencionado na literatura, neste tipo de substrato, acarretasse maior taxa de 
produção de biogás, do que os outros dois substratos testados. Esta diferença de 
comportamento pode ser explicada pela natureza do lodo biológico empregado, uma vez 
que o lodo é proveniente de estação de tratamento de efluentes de curtume. Neste caso, 
o consórcio de microorganismos presente neste meio já está naturalmente adaptado a 
substratos derivados de pele animal. Ainda sobre os reatores com farelo de soja pode ser 
observada a tendência de estabilização das curvas de geração acumulada de biogás, 
indicando o término da produção dos gases. 

 

4.2 Determinação da Atividade Metanogênica Específica (AME) 

Nesta sessão serão apresentados os dados relativos somente à produção de metano 
pela digestão anaeróbia, o que permite o cálculo e a obtenção dos valores de AME. As 
frações de metano e dos outros gases presentes em cada reator foram obtidas por 
cromatografia gasosa. Na Figura 4.2 está um gráfico de barras que mostra a evolução da 
porcentagem de metano produzida em cada reator em quatro dias diferentes: 11 dias; 18 
dias; 25 dias, e 36 dias.   
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Figura 4.2: Aumento da fração de metano produzido em cada reator com o tempo. (R1 e 
R2: farelo de soja; R3 e R4: colagênio hidrolisado; R5 e R6: pó de pele). 

 

Observa-se que os reatores com colagênio hidrolisado foram os primeiros e os mais 
rápidos na produção de metano, seguido pelos reatores de pó de pele e por último os de 
farelo de soja. 

 A quantificação da fração de metano em cada reator possibilitou a obtenção dos 
dados de volume total de metano gerado em cada reator e consequentemente a 
produção de dados de volume acumulado de metano, como mostrados na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1: Volume acumulado de metano por dia em cada reator. (R1 e R2: farelo de 
soja; R3 e R4: colagênio hidrolisado; R5 e R6: pó de pele). 

Volume Acumulado de CH4 (mL) 

Tempo 
(dias) 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 0,0 0,0 1,3 2,0 0,0 0,0 
14 0,0 0,0 12,0 14,0 0,0 0,0 
16 0,2 0,0 30,1 31,0 0,1 0,2 
18 0,9 0,3 44,0 43,7 0,7 1,1 
23 1,2 0,6 62,7 61,3 5,7 9,2 
25 1,5 0,7 65,9 64,5 7,2 10,1 
30 1,9 0,8 77,4 80,6 11,3 36,3 
36 2,2 1,0 97,2 104,1 37,2 55,7 
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Através dos dados contidos na Tabela 4.1 evidenciou-se a distinção entre a produção 
de metano referente a cada um dos substratos. Os reatores contendo farelo de soja 
produziram cerca de 100 vezes menos metano do que os reatores com colagênio 
hidrolisado, e cerca de 40 vezes menos do que os reatores de pó de pele. 

A partir do memorial de cálculo apresentado na sessão de metodologia 3.2.2, e 
lembrando que foram adicionados aos reatores 0,23 g SSV (microorganismos) foi possível 
a obtenção da Figura 4.3 apresentada a seguir, que mostra um perfil de Atividade 
Metanogênica Específica para cada reator expressa em mL CH4/(g SSV*dia).  

 

 

Figura 4.3: Perfil de Atividade Metanogênica Específica (AME) para cada reator. 

 

Nota-se na Figura 4.3 que a AME obtida para os reatores contento colagênio 
hidrolisado atingiram os mais altos valores quando comparados aos valores dos outros 
reatores. Ainda em relação aos reatores com colagênio hidrolisado, é notável que a 
metanogênese, para estes reatores, teve o seu início em menor tempo, porém com maior 
intensidade. Este comportamento condiz com o comportamento das curvas de volume 
acumulado de biogás, apresentadas na Figura 4.1, pois no intervalo de tempo entre os 
dias 12 e 16 nota-se um aumento na taxa de geração de biogás, no mesmo intervalo de 
tempo em que aparece o pico de valores de AME, observado na Figura 4.3.  

Ainda na Figura 4.3, nota-se que os perfis de AME dos reatores com pó de pele 
apresentaram um considerável atraso até que a metanogênese começasse 
significativamente. Este fato, como já foi dito anteriormente, é devido à dificuldade dos 
microorganismos em atingirem as moléculas estabilizadas de proteína. Da mesma forma 
que os reatores com colagênio hidrolisado, os de pó de pele também apresentam um 
intervalo de tempo, entre 25 e 30 dias, em que houve um aumento na taxa de produção 
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de biogás (Figura 4.1) ao mesmo tempo em que se observa o pico da curva do perfil de 
AME para estes reatores. É notável que o erro operacional citado anteriormente, onde o 
reator R5 foi submetido ao ar atmosférico por aproximadamente 12 horas, influenciou 
drasticamente o perfil de AME para este reator no 30° dia de experimento. Este fato 
justifica o baixo valor de AME do R5 para o dia 30, em relação ao valor de AME do R6 para 
o mesmo dia, indicando que a atividade metanogênica foi inibida pela entrada de ar 
atmosférico. Como o erro operacional ocorreu no 28° dia e a análise cromatográfica só foi 
realizada dois dias depois não se pode afirmar se a atividade metanogênica foi cessada ou 
não durante estes dois dias, apesar de ter sido notado na Figura 4.1 que a geração de 
biogás não foi.  

Em relação aos reatores com farelo de soja (R1 e R2) notou-se que estes 
apresentaram de modo geral uma menor capacidade de geração de metano. Nas curvas 
de AME apresentadas na Figura 4.3 há a existência de um pico no perfil da atividade 
metanogênica entre os dias 16 e 18, fato este que corrobora com o aumento da taxa de 
geração de biogás apresentado, neste mesmo intervalo de tempo, na Figura 4.1.  
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5 Conclusão e Trabalhos Futuros 

Após o encerramento da parte experimental e da análise e processamento dos dados 
coletados, conforme foram apresentadas no decorrer deste trabalho, algumas conclusões 
esclarecedoras podem ser obtidas e serão apresentadas no presente capítulo.  

Inicialmente evidencia-se a validade da metodologia em biodegradar diferentes 
subtratos pela digestão anaeróbia, e medir a capacidade dos mesmos em produzir 
metano, que é um gás de interesse devido ao seu alto poder calorífico. Pode-se observar 
que a biodegradabilidade dos subtratos testados variou significativamente demonstrando 
principalmente a boa capacidade de biodegradação dos subtratos colagênicos (colagênio 
hidrolisado e pó de pele) frente ao farelo de soja.  

Entre os três subtratos testados o colagênio hidrolisado teve o maior volume de 
biogás produzido, foram 569,6 mL de biogás para o reator R3 e 664,5 mL para o reator R4, 
a uma taxa de geração aproximadamente constante, durante os 37 dias do experimento. 
Seguindo esta tendência, o substrato de colagênio hidrolisado foi o primeiro a iniciar a 
produção de metano, chegando a 85% de CH4 no biogás produzido pelo reator R3 e a 82% 
no biogás do reator R4. Estes reatores produziram os maiores valores de Atividade 
Metanogênica entre os três subtratos 39,34 e 36,92 mL CH4/(g SSV*dia) respectivamente.   

Os reatores R5 e R6 contendo pó de pele apresentaram valores significativos de 
produção de biogás, embora menores que os reatores contendo colagênio hidrolisado, 
foram coletados 373,9 mL de gás no reator R5 e 525,5 mL no reator R6. Ao contrário do 
colagênio hidrolisado, o pó de pele não apresentou uma taxa constante de produção 
acumulada de biogás, fato que se deve à natureza mais estável do pó de pele, portanto os 
microorganismos precisaram de mais tempo até iniciar a produção mais acelerada de 
biogás conferindo uma tendência exponencial de produção acumulada de biogás, até os 
37 dias de experimento. Já em relação à produção de metano, pelos reatores com pó de 
pele, estes apresentaram frações máxima de metano presente no biogás de 77% para o 
reator R5 e 80% para o reator R6 evidenciando assim, que após o tempo necessário para 
os microorganismos acessarem as moléculas de proteína do pó de pele, estes produziram 
frações de metano da mesma ordem de grandeza que nos reatores de colagênio 
hidrolisado.  A taxa de geração de metano (AME) para o reator R6 atingiu o valor máximo 
de 22,77 mL CH4/(g SSV*dia), enquanto que no reator R5, também contendo pó de pele, 
o valor máximo de AME não foi atingido devido a erro operacional.  

Ao concluir a análise dos dados coletados pode-se fazer uma avaliação comparativa 
da influência da natureza do substrato sobre a produção de biogás e de metano. 
Observou-se que a origem vegetal do farelo de soja conferiu uma distinção significativa 
no perfil de produção de biogás e metano. Ao fim dos 37 dias de experimentos os 
reatores contendo farelo de soja apresentaram os mais baixos valores de volume 
acumulado de biogás, 215,2 mL para o R1 e 221,1 mL para o R2, as menores frações de 
metano, 5,4% para o R1 e 3,1% para o R2, e os mais baixos valores de AME máxima, 1,4 
mL CH4/(g SSV*dia) no reator R1 e 0,7 mL CH4/(g SSV*dia) no reator R2. Este 
comportamento diferenciado dos reatores contendo farelo de soja é devido à natureza 
do lodo biológico. Pois este é proveniente de curtume e apresenta um consórcio 
microbiano adaptado para degradação de materiais derivados do processamento do 
couro.  
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Em experimentos futuros alguns parâmetros devem ser alterados para otimizar as 
condições do processo visando o aumento da taxa de produção de biogás e de metano, e 
ainda tentar reduzir o tempo total dos testes. Parâmetros como a concentração 
empregada do lodo biológico e do substrato devem ser avaliados para este teste 
específico.  Serão ainda conduzidos alguns testes que irão fazer uso de algumas técnicas 
como hidrólises ácidas, básicas ou enzimáticas, para avaliar a redução do tempo do 
experimento, pois desta forma o subtrato já estaria mais acessível aos microorganismos. 
Para os próximos trabalhos, o substrato a ser degradado já será o farelo de rebaixamento 
de couro wet blue para o estudo efetivo de um possível tratamento com aproveitamento 
do biogás gerado por este resíduo problemático ao meio ambiente. 
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