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LAUFER, A. Avaliação de processo alternativo de biodigestão para tratamento 
de resíduos sólidos orgânicos domésticos. 2008. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Química) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 

 

RESUMO 
 

O aumento na geração de resíduos sólidos urbanos e as formas inadequadas de 
tratamento/disposição contribuem de forma direta com a problemática ambiental. 
Perante este cenário surge à necessidade de opções alternativas para o tratamento 
destes resíduos, as quais garantam outros benefícios, além dos obtidos com a 
disposição final adequada. Uma destas opções para o tratamento da fração orgânica 
contida nos resíduos sólidos urbanos é a digestão anaeróbia, que representa uma 
tecnologia atraente para o tratamento destes resíduos, propiciando a transformação 
do resíduo orgânico em produtos de valor agregado. Neste contexto, este estudo 
teve por objetivo avaliar um processo alternativo de biodigestão para o tratamento 
de resíduos sólidos orgânicos domésticos da área urbana. Para atingir tal objetivo, 
primeiramente realizou-se um diagnóstico ambiental visando à identificação do 
potencial de geração dos resíduos domésticos, em paralelo desenvolveu-se um 
protótipo para o processo alternativo de biodigestão, efetuou-se a avaliação de 
parâmetros operacionais do processo visando à otimização, por meio da realização 
de um planejamento fatorial completo, investigando o efeito da agitação, inóculo e 
teor de água, na cinética do processo e nas condições do material digerido pelo 
processo alternativo de biodigestão anaeróbia, mais especificamente na qualidade 
química do biofertilizante, e ainda, de forma complementar estimou-se a 
aplicabilidade deste produto gerado para o cultivo do milho e da soja. Os resultados 
do diagnóstico ambiental permitiram determinar uma correlação para a estimativa do 
potencial de geração de resíduos domésticos, bem como, para a padronização da 
fração orgânica utilizada no experimento, possibilitando a reprodução da 
composição da carga real em cada ensaio experimental. O sistema proposto para o 
tratamento dos resíduos sólidos orgânicos domésticos configurou-se como um 
método inovador, e os ensaios experimentais realizados nas condições reais de 
operação, explicitaram a influência dos parâmetros analisados. Por fim, as 
estimativas de aplicabilidade do biofertilizante demonstraram os melhores 
rendimentos em função das doses de aplicação recomendadas para a adubação da 
cultura do milho e da soja. 
 

Palavras-chave: resíduos sólidos, tratamento, digestão anaeróbia, diagnóstico 
ambiental, protótipo, parâmetros operacionais, biofertilizante. 
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LAUFER, A. Evaluation of alternative process of biodigestion for treatment 
of solid organic domestic residues. 2008. Dissertation (Master’s Degree in 
Chemical Engineering) – State University of the West of Paraná. 

 
ABSTRACT 

 
The increase in the generation of urban solid residues and the inadequate forms of 
treatment/disposition contribute directly with the environmental problem. In face of 
this situation comes the need of alternative options for the treatment of these 
residues, which guarantee other benefits, besides the obtained with the adequate 
final disposition. One of these options for the treatment of the organic fraction 
contained in the urban solid residues is the anaerobic digestion, which represents an 
attractive technology for the treatment of these residues, propitiating the 
transformation of the organic residue in products of aggregate value. In this context, 
this study aimed at to evaluate an alternative process of biodigestion for the 
treatment of organic domestic solid residues of the urban area. For reaching such a 
goal, it was firstly accomplished an environmental diagnosis aiming at the generation 
potential identification of the domestic residues, and at the same time it was 
developed a prototype for the alternative process of biodigestion. It was made the 
process operational parameters evaluation aiming at the optimization, through the 
accomplishment of a complete factorial planning, investigating the agitation effect, 
innocuous and water level, in the process kinetics and in the material conditions 
digested by the alternative process of anaerobic biodigestion, more specifically in the 
chemical quality of the biofertiliser, and also as complementary thing it was esteemed 
the application of this product generated by the corn and the soya cultivation. The 
results of the environmental diagnosis allowed determining a correlation for the 
generation potential of domestic residues estimate, as well as for the standardization 
of the organic fraction used in the experiment, enabling the composition reproduction 
of the real load in each experimental rehearsal. The proposed system for the 
treatment of the organic domestic solid residues was configured as an innovative 
method, and the experimental rehearsals accomplished in the real operation 
conditions, showed the influence of the analyzed parameters. Finally, the biofertiliser 
application estimate demonstrated the best revenues due to the application doses 
recommended for the corn culture and of the soya manuring. 
 
Key-words: solid residues, treatment, anaerobic digestion, environmental diagnosis, 
prototype, operational parameters, biofertiliser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1

1 INTRODUÇÃO 
 
 

Os resíduos sólidos urbanos constituem muitos problemas para a 

humanidade, tanto em termos de saúde pública, quanto em termos de condições 

ambientais. Devido ao moderno modo de vida, o aumento das atividades humanas e 

ao consumo, o montante de resíduos gerados aumenta dia após dia (ALZATE-

GAVIRIA et al., 2007). Este aumento na quantidade de resíduos sólidos gerados 

produz efeitos ambientais negativos, assim, perante esta situação surge à 

necessidade de opções alternativas para o tratamento dos resíduos sólidos que 

garanta benefícios, além dos obtidos com a disposição final adequada (CASTILLO, 

CRISTANCHO & ARELLANO, 2006). 

O tratamento biológico demonstra-se como um dos métodos mais vantajosos 

para maximizar a reciclagem e a recuperação dos componentes tratados. A digestão 

anaeróbia da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos, especialmente resíduos 

alimentares, constitui-se em uma alternativa muito atraente e em uma tecnologia 

rentável (DE BAERE, 2000), sendo considerada comercialmente a principal opção 

de tratamento e reciclagem da biomassa de resíduos, além de despertar interesse 

do ponto de vista ambiental (BOUALAGUI et al., 2004). 

A digestão anaeróbia, também chamada de fermentação ou biometanização, 

é um método de tratamento que baseia-se no rendimento da atividade microbiana, 

utilizando reatores fechados para controlar o processo e limitar a produção de gases 

de efeito estufa que colocam em ameaça o meio ambiente (MATA-ALVAREZ, MACÉ 

& LLABRÉS, 2000). Neste processo microorganismos anaeróbios digerem o material 

orgânico para produzir principalmente dióxido de carbono e metano, que podem ser 

coletados e utilizados como um combustível, o biogás, para aquecimento e/ou para 

produzir eletricidade. Além disso, o resíduo sólido estabilizado, denominado 

biofertilizante, pode ser utilizado como um excelente condicionador de solo devido 

ao alto conteúdo nutritivo (ANGENENT, SUNG & RASKIN, 2002; CHYNOWETH, 

OWENS & LEGRAND, 2001; EDELMANN, SCHLEISS & JOSS, 2000; GROMMEN & 

VERSTRAETE, 2002).  

O processo de digestão anaeróbia para a estabilização da fração orgânica 

dos resíduos sólidos urbanos durante as últimas décadas tem despertado o 

interesse da comunidade científica (PICANÇO, 2004). Segundo Mata-Alvarez, Macé 
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& Llabrés (2000), a digestão anaeróbia de resíduos sólidos constitui-se em uma 

tecnologia madura nos países da comunidade européia. Souto (2005) afirma que 

mesmo sendo uma tecnologia madura para a comunidade européia, a digestão 

anaeróbia é um assunto merecedor de estudos pela comunidade científica brasileira, 

baseando-se no fato de que os sistemas de digestão anaeróbia de resíduos sólidos 

urbanos são patenteados, e na maioria das vezes, estrangeiros, além disso, há de 

se considerar o custo envolvido na compra e a possibilidade de ineficiência 

operacional, uma vez que a realidade brasileira é completamente diversa daquela 

onde foram desenvolvidos.  

Dessa forma, torna-se necessário o desenvolvimento de tecnologia eficiente e 

de baixo custo, adequada as condições do local a ser implantada. Castillo, 

Cristancho & Arellano (2006), afirmam que a digestão anaeróbia pode ser uma 

escolha conveniente para os países em desenvolvimento no tratamento da fração 

orgânica de resíduos sólidos urbanos, além disso, é importante considerar o fato de 

que os resíduos sólidos urbanos gerados em economias em desenvolvimento, em 

contraste à realidade dos países industrializados, são caracterizados por um alto 

conteúdo orgânico, principalmente de restos alimentares.  

Este estudo busca combinar fatores ambientais, econômicos, sociais e 

políticos relacionados à questão dos resíduos sólidos urbanos, especificadamente a 

fração orgânica dos resíduos sólidos domésticos, para desenvolver um sistema de 

tratamento com vistas á sustentabilidade. O processo de biodigestão anaeróbia será 

empregado no intuito de fornecer uma forma adequada de tratamento a estes 

resíduos, diminuindo conseqüentemente os impactos negativos causados pelo 

contexto que abrange desde a geração até a disposição final dos resíduos sólidos, 

além de propiciar a geração de subprodutos como o biogás e a biomassa estável, 

proporcionando desta forma, uma fonte de geração de energia renovável e um 

fertilizante que poderá ser utilizado como condicionador de solos, respectivamente.  
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2 OBJETIVOS 
 
 

2.1 GERAL 

 
 
Avaliação de um processo alternativo de biodigestão para o tratamento de 

resíduos sólidos orgânicos domésticos da área urbana. 

 

 
2.2 ESPECÍFICOS 

 
 
a) Diagnóstico ambiental para a identificação do potencial de geração de 

resíduos sólidos orgânicos domésticos; 

b) Desenvolvimento de protótipo para o processo alternativo de biodigestão; 

c) Avaliação de parâmetros operacionais do processo alternativo de 

biodigestão visando à otimização; 

d) Avaliação de parâmetros químicos para determinar a qualidade do 

biofertilizante produzido; 

e) Estimativas de aplicabilidade do biofertilizante produzido pelo processo 

alternativo de biodigestão anaeróbia. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  
 
 

Neste capítulo são apresentadas informações sobre resíduos sólidos urbanos, 

abrangendo definições, o contexto de geração, tratamento e disposição final, bem 

como tópicos relativos aos fundamentos da digestão anaeróbia, contemplando 

definições, panorama e condições operacionais do processo, além de tópicos 

referentes a biofertilizante, nutrientes e elementos tóxicos na agricultura, e 

exigências nutricionais da cultura da soja e do milho. Tais informações servirão de 

subsídio para a discussão dos resultados obtidos no estudo. 

 

 

3.1 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS  

 

 

3.1.1 Conceitos gerais 

 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio da Norma 

Técnica Registrada (NBR) 10004 (2004), define resíduos sólidos como: 

 
Resíduos no estado sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da comunidade de 

origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam 

incluídos nesta definição os lodos provenientes dos sistemas de tratamento de água, aqueles 

gerados em equipamentos e instalações de controle da poluição, bem como determinados 

líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou 

corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis, em face a 

melhor tecnologia disponível. 

 

De acordo com o IPT/CEMPRE (2000), os resíduos sólidos podem ser 

classificados de várias formas: 1) por sua natureza física: seco ou molhado; 2) por 

sua composição química: matéria orgânica ou matéria inorgânica; 3) pelos riscos 

potenciais ao meio ambiente; e 4) quanto à origem. No entanto as formas mais 

comuns para classificação dos resíduos sólidos são em função dos riscos potenciais 
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ao meio ambiente e a saúde pública, como também, em função da natureza e 

origem. 

Em termos de classificação em função dos riscos potenciais ao meio 

ambiente e a saúde pública, a NBR 10004 (2004), classifica os resíduos sólidos em: 

Classe I – perigosos: são aqueles que, em função de suas características 

intrínsecas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, 

patonegecidade, apresentam riscos á saúde pública, através do aumento da 

mortalidade ou da morbidade, ou ainda provoquem efeitos adversos ao meio 

ambiente quando manuseados de forma inadequada. 

Classe II – não perigosos: são divididos em duas outras subclasses, IIA (não 

inertes) e IIB (inertes). 

Subclasse IIA – não inertes: são os resíduos que podem apresentar 

características de combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, com 

capacidade de acarretar riscos á saúde e ao meio ambiente, não se enquadrando 

nas classificações dos resíduos de classe I – perigosos ou subclasse IIB – inertes. 

Subclasse IIB – inertes: são aqueles que, por suas características intrínsecas, 

não oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente, e que, quando amostrados de 

forma representativa, segundo a norma NBR 10007, e submetidos a um contato 

estático ou dinâmico com água destilada ou deionizada, a temperatura ambiente, 

conforme teste de solubilização, segundo a norma NBR 10006, não tiverem nenhum 

de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade da água, executando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez e sabor. 

Em termos de classificação em função da natureza e origem, os resíduos 

sólidos são classificados em: domiciliar, comercial, público, serviços de saúde, 

industrial, construção civil, radioativos, portos, aeroportos e terminais 

rodoferroviários, agrícola e entulhos.     

 

 

3.1.2 Fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos 

 

 

De acordo com o IPT/CEMPRE (2000), a composição total dos resíduos 

sólidos gerados nas cidades brasileiras é representada por: 52,5% de matéria 

orgânica, 24,5% de papel/papelão, 2,9% de plástico, 2,3% de metal, 1,6% de vidro 
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e, 16,2% de rejeitos. Diante destes dados, observa-se que a maior parcela de 

resíduos gerados corresponde à matéria orgânica, ressalta-se ainda, segundo dados 

do CEMPRE (2008), que aproximadamente 3% do resíduo sólido orgânico urbano 

gerado no Brasil em 2006 foi reaproveitado, sendo reciclado pelo processo da 

compostagem.  

Vilhena (2002) afirma que o alto teor de matéria orgânica putrescível presente 

nos resíduos sólidos urbanos influi diretamente na questão da disposição final em 

aterros, especialmente quanto ao tratamento do lixiviado e de gases, constituídos 

principalmente por metano e dióxido de carbono, oriundos da decomposição da 

matéria orgânica.  

Pinto, Baldochi & Povinelli (2000) afirmam que a fração orgânica constitui a 

maior parcela dos resíduos sólidos urbanos gerados pelos municípios brasileiros, e 

que esta fração é geralmente disposta de forma inadequada, gerando impactos 

ambientais negativos ao meio ambiente, sendo de fundamental importância a 

caracterização qualitativa e quantitativa da fração orgânica a ser tratada.  

A característica mais importante da fração orgânica contida nos resíduos 

sólidos urbanos é que quase todos os constituintes podem ser convertidos 

biologicamente em gases e sólidos orgânicos e inorgânicos relativamente inertes. A 

maior parte desta fração pode ser classificada como: (a) constituintes solúveis em 

água (como açúcares, amido, aminoácidos, e vários ácidos orgânicos); (b) 

hemicelulose (produto resultante da condensação de açucares 5 e 6 carbonos); (c) 

celulose (produto da condensação da glicose, açúcar de 6 carbonos); (d) gorduras, 

óleos e graxas (ésteres de álcool e ácidos graxos de cadeia longa); (e) lignina 

(material polimérico, contendo anéis aromáticos com grupos metoxila); (f) 

lignocelulose (combinação de lignina e celulose) e (g) proteínas, compostas por 

cadeias de aminoácidos (TCHOBANOGLOUS, THEISEN & VIGIL, 1993).  

 

 

3.1.3 O contexto dos resíduos sólidos urbanos  

 

 

Historicamente, observa-se que os resíduos sólidos eram produzidos desde 

os tempos mais remotos, porém em pequena quantidade e constituídos 

essencialmente de restos alimentares, possibilitando que o meio ambiente 
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assimilasse estes resíduos de forma a não prejudicar o seu desenvolvimento. A 

partir da Revolução Industrial, com a introdução das fábricas a produção começou a 

ser realizada em larga escala. Neste momento uma quantidade cada vez maior de 

novos produtos foi introduzida no mercado, acarretando considerável aumento do 

volume e da diversidade de resíduos gerados nas áreas urbanas (MASSUKADO, 

2004). 

O processo de industrialização constitui-se num dos principais fatores da 

origem e produção dos resíduos. Mas, atualmente a geração de resíduos sólidos 

urbanos constituie-se também em um problema de educação, de percepção 

ambiental e de tomada de consciência, com reações e atitudes diferentes pela 

sociedade (LIMA, 2001).  

Read (1999) afirma que devido ao modelo contemporâneo de consumo a 

produção de resíduos está se revelando mais como uma atividade anti-social do que 

efetivamente a conseqüência necessária e inevitável das necessidades de consumo 

da população.  

A natureza possui determinada capacidade de absorver os impactos 

negativos que ocorrem no planeta, mas, geralmente essa capacidade tem se 

mostrado insuficiente para assimilar todos os impactos provocados pela geração de 

resíduos advinda das atividades humanas, considerando o crescente aumento do 

volume de sua produção (CHADWICK & NILSON, 1993). Segundo Guerra & Cunha 

(2006) o crescimento urbano desordenado, aliado a industrialização crescente e a 

decorrente elevação dos patamares de consumo, tem provocado o aumento da 

geração de resíduos, impondo grandes demandas no que tange ao tratamento e a 

disposição final, tanto pela quantidade, quanto pelas características dos resíduos 

gerados. 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (2000), realizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, nos 5507 municípios 

brasileiros, são geradas diariamente cerca de 126 mil toneladas de resíduos sólidos, 

deste total, em termos de quantidade, 47,1% são destinadas em aterros sanitários, 

22,3% em aterros controlados e 30,5% em lixões. Já em termos de destinação em 

número de municípios os resultados são mais desfavoráveis, 63,6% são destinados 

a lixões, 13,8% a aterros sanitários, 18,4% a aterros controlados e 5% dos 

municípios não informaram a destinação dada a seus resíduos. 
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A falta de tratamento e/ou disposição adequada dos diversos tipos de 

resíduos, seja pela limitação de tecnologia convencional ou pela falta de sistemas 

alternativos, contribuem para a potencialização da problemática ambiental resultante 

da crescente geração de resíduos (MOREJON, FABRIS & LAUFER, 2007).  

Massukado (2004) afirma que a quantidade de resíduos gerada pela atividade 

humana aliada a diminuição de locais adequados para a disposição final têm se 

apresentado como um dos grandes desafios a serem enfrentados não só pelas 

administrações municipais como também por toda a comunidade geradora de 

resíduos.  

Morrissey & Browne (2004) afirmam que para ser eficiente a gestão de 

resíduos sólidos deve considerar os aspectos ambientais, econômicos e sociais do 

local, ou seja, ela deve ser ambientalmente segura, economicamente viável e 

socialmente aceitável. Verma (2002) afirma que o tratamento de resíduos sólidos 

urbanos é um componente importante na estratégia de gerenciamento integrado de 

resíduos sólidos, reduzindo tanto a toxicidade quanto o volume dos resíduos 

requeridos para a disposição final em um aterro sanitário.  

Ao longo do tempo muitas técnicas foram sendo propostas para o tratamento 

e a disposição adequados dos resíduos sólidos urbanos domésticos. Entre elas, 

pode-se citar: coleta seletiva e reciclagem, incineração, pirólise, hidrólise térmica, 

compostagem, vermicompostagem, digestão anaeróbia, encapsulamento, 

secagem/desidratação, alimentação de animais e disposição em aterro sanitário. 

Entretanto, a maioria delas, apresenta restrições que inviabilizam seu uso na 

realidade brasileira (SOUTO, 2005). Dentre estas técnicas, as mais utilizadas no 

Brasil são o aterro sanitário, a compostagem, e em menor escala a incineração 

(IBGE, 2000). 

O aumento da produção e as alterações qualitativas observadas nos resíduos 

sólidos urbanos, associados aos elevados custos de operação e gerenciamento e a 

escassez de áreas adequadas tem tornado o uso de aterros sanitários, nos moldes 

tradicionais, cada vez menos viáveis, com conseqüente busca de alternativas mais 

eficazes em termos econômicos e ambientais (PICANÇO, 2004). Além disso, 

quando projetados e operados inadequadamente, os aterros constituem-se em 

fontes potenciais de poluição da água e do ar (SOUTO, 2005). 

Segundo Mata-Alvarez, Macé & Llabrés (2000), em países desenvolvidos, 

como os da Comunidade Européia, existem recomendações para se diminuir o 
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número de aterros sanitários, devido ao impacto ambiental que causam. Capella et 

al.,(2008), afirma que por muitos anos, o aterro sanitário foi à forma de disposição 

mais comum dada aos resíduos sólidos orgânicos. Contudo, os altos custos com a 

disposição de resíduos, associados à redução da vida útil dos aterros, o impacto 

negativo no meio ambiente, trouxeram a necessidade de propor novos cenários de 

gerenciamento deste tipo de resíduo. A nova legislação européia regula tanto a 

disposição final destes resíduos em aterros sanitários, quanto à produção de energia 

por fontes de energia renovável.  

Geralmente, para o caso de resíduos urbanos, a incineração é utilizada com o 

intuito de reduzir o volume de resíduos a ser aterrado, ou como fonte de 

aquecimento ou eletricidade. A incineração de resíduos, como todos os processos 

de combustão, gera gás carbônico, compostos nitrogenados e compostos orgânicos 

voláteis, que causam poluição ambiental, além disso, uma grande quantidade de 

cinzas é gerada, exigindo uma disposição adequada (AYALON, AVNIMELECH & 

SHECHTER, 2001).  

A crescente consciência dos impactos ambientais causados, tanto pelos 

aterros sanitários, quanto pela incineração, está aumentando a complexidade destas 

operações e consequentemente, elevando seus custos. Devido a estes fatores, 

como proposta para o tratamento da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, 

vem se tornando comum à adoção da digestão anaeróbia (LISSENS et al. 2001). 

A digestão anaeróbia se mostra viável, pois além de utilizar processos 

biológicos na estabilização do resíduo, a produção de gás metano (CH4) permite a 

geração de energia. Essa energia ultrapassa a necessária para a operação do 

sistema, podendo tornar auto-suficientes estações de tratamento em termos 

energéticos. Adicionalmente, o aproveitamento energético do CH4, ao invés de sua 

emissão a atmosfera gera divisas no mercado mundial de créditos de carbono, 

tornando a digestão anaeróbia um investimento potencialmente rentável. Do ponto 

de vista ambiental, a digestão anaeróbia libera menos gases estufa por tonelada de 

resíduo tratado do que qualquer outro sistema, inclusive a compostagem (MATA-

ALVAREZ, MACÉ & LLABRÉS, 2000).  

Os processos anaeróbios apresentam muitas vantagens além das que são 

proporcionadas pelos processos aeróbios, como por exemplo, o baixo consumo de 

energia, requerimentos espaciais pequenos, custos globais mais baixos, conversão 

da matéria orgânica sem poluição do ar, produção de material estabilizado, 
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produção de metano e baixo requerimento nutricional (AHN, KYUNG-SOK & 

SPEECE, 2001; DEMIREL & YENIGUN, 2002; KLEIN, 1972). 

Gómez et al. (2006) afirma que devido às emissões de gás carbônico (CO2) 

geradas nos tratamentos aeróbicos, associadas ás restrições que se aplicarão 

provavelmente a essas emissões no futuro, a digestão anaeróbica se tornará uma 

alternativa promissora de tratamento com vistas ao desenvolvimento sustentável. 

Mata-Alvarez (2002) comparou a produção de 100 kg da fração orgânica de 

resíduos sólidos urbanos pelo processo de compostagem e de digestão anaeróbia, 

demonstrando as vantagens ambientais e econômicas, principalmente pela menor 

geração de gases poluentes e pela maior produção de energia, proporcionados pelo 

processo de digestão anaeróbia, como pode ser observado na Figura 3.1. 

 

 
Processo de 

compostagem 
Processo de 

 biodigestão anaeróbia 

30 kg de resíduo 35 kg de resíduo 

60 kg de composto 100 kg da FORSU 

GEE 6 kw/h 
eletrecidade

22 kw/h 
Eletrecidade 

+ 
44 kw/h calor 

Créditos 
De 

Carbono 

gerando consumindo 

+ 

gerando 

 
Figura 3.1 – Rendimento da compostagem e da tecnologia da digestão anaeróbia 
para o tratamento de 100 kg da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos. 
Fonte: modificado de Mata – Alvarez (2002). 

 

Edelmann, Schleiss & Joss (2000) comparando diferentes processos para 

tratamento de resíduos sólidos urbanos, sob o ponto de vista econômico e 

ambiental, verificaram que as emissões de metano em estações com capacidade de 

até 10.000 t a-1 eram maiores do que as previstas em projetos. Os autores 

mostraram ainda que por meio de ferramentas de Análise do Ciclo de Vida (ACV) 

que, a digestão anaeróbia apresenta vantagens sobre a compostagem, incineração 

ou a combinação da digestão anaeróbia com a compostagem, principalmente devido 
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ao melhor balanço energético. Dessa forma, por razões ambientais, os processos 

anaeróbios ocuparão importante lugar como forma de tratamento de resíduos. 

 

 

3.2 FUNDAMENTOS DA DIGESTÃO ANAERÓBIA 

 

 

3.2.1 Princípios microbiológicos da digestão anaeróbia   

 

 

A biodegradação anaeróbia de materiais orgânicos ocorre na ausência de 

oxigênio e na presença de microorganismos anaeróbios. A digestão anaeróbia é 

conseqüência de uma série de interações metabólicas, interdependentes, complexas 

paralelas e em série, entre vários grupos de microorganismos, onde os produtos 

formados por determinado grupo servem como substrato para outro grupo 

(NOYKOVA et al., 2002; VERMA, 2002). 

De acordo com Chernicharo (1997), os microorganismos que participam do 

processo de decomposição anaeróbia podem ser divididos em três importantes 

grupos de bactérias, com comportamentos fisiológicos distintos. O primeiro grupo é 

composto de bactérias fermentativas, que transformam, por hidrólise, os polímeros 

em monômeros, e estes em acetato, hidrogênio, dióxido de carbono, ácidos 

orgânicos de cadeia curta, aminoácidos e outros produtos como glicose. O segundo 

grupo é formado pelas bactérias acetanogênicas produtores de hidrogênio, o qual 

converte os produtos gerados pelo primeiro grupo (aminoácidos, açúcares, ácidos 

orgânicos e álcoois) em acetato, hidrogênio e dióxido de carbono. Os produtos finais 

do segundo grupo são os substratos essenciais para o terceiro grupo, que por sua 

vez constitui dois diferentes grupos de bactérias metanogênicas. Um grupo usa 

acetato, transformando-o em metano e dióxido de carbono, enquanto o outro produz 

metano, através da redução de dióxido de carbono. 

De acordo com Chernicharo (1997) e Veeken et al. (2000) na digestão 

anaeróbia de resíduos biológicos podem ser distinguidos quatro estágios:  

(1) Hidrólise: a matéria orgânica complexa insolúvel é solubilizada por 

enzimas produzidas por microorganismos hidrolíticos. Uma vez que as bactérias não 

são capazes de assimilar a matéria orgânica particulada, a primeira fase no 
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processo de degradação anaeróbia consiste na hidrólise de materiais particulados 

complexos (polímeros de carboidratos, proteínas, lipídios e suas combinações), em 

materiais dissolvidos mais simples (moléculas menores – oligômeros e monômeros), 

como por exemplo, açúcares, aminoácidos e ácidos orgânicos, os quais podem 

atravessar as paredes celulares das bactérias fermentativas. Esta conversão de 

materiais particulados em materiais dissolvidos é conseguida através da ação de 

enxoenzimas excretadas pelas bactérias fermentativas hidrolíticas. 

(2) Acidogênese: os componentes orgânicos solúveis, incluindo os produtos 

de hidrólise, são metabolizados no interior das células das bactérias fermentativas, 

sendo convertidos em diversos compostos mais simples, os quais são então 

excretados pelas células. Os compostos produzidos incluem ácidos graxos voláteis, 

alcoóis, ácido lático, gás carbônico, hidrogênio, amônia e sulfeto de hidrogênio, além 

de novas células bacterianas. Como os ácidos graxos voláteis constituem o principal 

produto dos organismos fermentativos, estes são usualmente designados de 

bactérias fermentativas acidogênicas. 

(3) Acetanogênese: as bactérias acetanogênicas são responsáveis pela 

oxidação dos produtos gerados na fase acidogênica em substrato apropriado para 

as bactérias metanogênicas. Dessa forma, as bactérias acetanogênicas fazem parte 

de um grupo metabólico intermediário, que produz substrato para as metanogênicas. 

Os produtos formados pelas bactérias acetanogênicas são o hidrogênio, o dióxido 

de carbono e o acetato, sendo que apenas o hidrogênio e o acetato podem ser 

utilizados diretamente pelas bactérias metanogênicas.   

(4) Metanogênese: a etapa final no processo global de degradação anaeróbia 

de compostos orgânicos em metano e dióxido de carbono é efetuada pelas bactérias 

metanogênicas. As metanogênicas utilizam somente um limitado número de 

substratos, compreendendo ácido acético, hidrogênio/dióxido de carbono, ácido 

fórmico, metanol, metilaminas e monóxido de carbono. Em função de sua afinidade 

por substrato e magnitude de produção de metano, as metanogênicas são divididas 

em dois grupos principais, um que forma metano a partir de ácido acético ou 

metanol, representado pelas bactérias acetoclásticas, e o segundo que produz 

metano a partir de hidrogênio e dióxido de carbono, representado pelas bactérias 

hidrogenotróficas. Tanto as bactérias metanogênicas acetoclásticas quanto as 

hidrogenotróficas são muito importantes na manutenção do curso da digestão 

anaeróbia, uma vez que estas são responsáveis pela função essencial de consumir 
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o hidrogênio produzido nas fases anteriores. Com isso, é propiciado o abaixamento 

da pressão parcial de hidrogênio no meio, tornando possível as reações de 

produção das acidogênicas e acetonogênicas.  

Em um processo de digestão anaeróbia, bem balanceado, todos os produtos 

de uma etapa metabólica anterior são convertidos para a etapa seguinte, sem o 

acúmulo significativo de produtos intermediários. O resultado geral do processo é 

uma conversão quase completa da matéria orgânica biodegradável 

anaerobicamente em produtos finais como o metano e o dióxido de carbono 

(VEEKEN et al, 2000). 

Uma representação esquemática dos grupos bacterianos e dos estágios da 

digestão anaeróbia é demonstrada a seguir pela Figura 3.2.  

 
 
 Orgânicos Complexos 

(Carboidratos, Proteínas, Lipídios) 

Orgânicos Simples 
(Açúcares, Aminoácidos, Peptídeos) 

Ácidos Orgânicos  
(Propionato, Butirato, etc.) 

Bactérias Fermentativas 
(Hidrólise) 

Bactérias Fermentativas 
(Acidogênese) 

Bactérias Acetonogênicas 
(Acetonogênese ) 

Bactérias acetonogênicas produtoras de hidrogênio 

Bactérias acetonogênicas consumidoras de hidrogênio 
H2 + CO2 Acetato 

Bactérias Metanogênicas
(Metanogênese ) 

CH4 + CO2metanogênicas hidrogenotróficas metanogênicas acetoclásticas 

 
Figura 3.2 – Seqüências metabólicas e grupos microbianos envolvidos na digestão 
anaeróbia  
Fonte: Chernicharo (1997). 
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Dentre os quatro estágios da digestão anaeróbia, a hidrólise, que inclui várias 

funções enzimáticas envolvendo carbono, nitrogênio e ciclos do fósforo, é reportada 

como o estágio mais limitante do processo (VAVILIN, RYTOV & LOKSHINA, 1996). 

Na anaerobiose, a hidrólise dos polímeros usualmente ocorre de forma lenta, 

sendo vários os fatores que podem afetar o grau e a taxa em que o substrato é 

hidrolisado (LETTINGA, HULSHOF & ZEEMANG, 1996):  

• Temperatura operacional do reator; 

• Tempo de residência do substrato no reator; 

• Composição do substrato (exemplos: teores de lignina, carboidrato, 

proteína e gordura); 

• Tamanho das partículas; 

• pH do meio; 

• concentração de produtos da hidrólise. 

A digestão anaeróbia representa um sistema ecológico delicadamente 

balanceado, onde cada microorganismo tem uma função essencial. As bactérias 

metanogênicas desempenham duas funções primordiais: elas produzem um gás 

insolúvel (metano), possibilitando a remoção do carbono orgânico do ambiente 

anaeróbio, além de utilizarem o hidrogênio, favorecendo o ambiente para que as 

bactérias acidogênicas fermentem compostos orgânicos com a produção de ácido 

acético, o qual é convertido a metano (CHERNICHARO, 1997). 

No processo de digestão anaeróbia é normalmente difícil manter as condições 

adequadas para cada tipo de microorganismo envolvido, além de que problemas 

relacionados ao balanceamento da produção e do consumo de produtos 

intermediários muitas vezes ocorrem na prática, especialmente na fase de partida do 

processo (SHU-GANG et al., 2007). 

De acordo com Miron et al. (2000), para a degradação da fração orgânica de 

resíduos sólidos urbanos a metano é necessária à ação combinada de uma série de 

microorganismos. Esta fração é composta por grande quantidade de sólidos 

suspensos e matéria orgânica complexa. Dentre os principais componentes desta 

matéria orgânica têm-se carboidratos, proteínas e lipídios. São os carboidratos que 

mais fácil e rapidamente são convertidos, via hidrólise, a açúcares simples e, 

subseqüentemente, fermentados a ácidos graxos voláteis. Lipídios são hidrolisados 

em ácidos graxos de cadeia longa, e então, oxidados a acetato ou a propianato. Por 
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fim, as proteínas são hidrolisadas a aminoácidos e, no passo seguinte, geram ácidos 

graxos voláteis. 

Verstraete & Vandevivere (1999) discutem que o produto final da digestão 

anaeróbia de resíduos sólidos precisa sofrer tratamento adequado para ser 

valorizado. Como exemplos, citam que o resíduo processado pode ser aplicado na 

biorremedição de solos, agindo como fonte de inóculo e nutrientes para promover o 

crescimento de plantas adicionando microorganismos benéficos. 

 

 

3.2.2 Panorama da digestão anaeróbia 

 

 

Conhecida empiricamente desde a antiguidade, somente em meados do 

século XX a natureza microbiológica de diversos processos naturais passou a ser 

compreendida. A partir daí começaram a ser desenvolvidos e utilizados processos 

aeróbios e anaeróbios com objetivos sanitários e pela geração de metano por 

biodigestão de resíduos. Com a engenharia bioquímica, os estudos cinéticos, de 

projetos de bioreatores, de ampliação de escala de sistema, avançaram 

significativamente (CRAVIERO, 1994). 

Os primeiros estudos da digestão anaeróbia de resíduos sólidos tiveram início 

na segunda metade da década de 1970. No início da década de 1980, em Broni, 

Itália, foi construída a primeira estação em escala piloto. As atividades comerciais no 

campo da digestão anaeróbia dos resíduos sólidos urbanos datam da segunda 

metade da década de 1980 e, em 1988, a empresa Valorga construiu a primeira 

estação em escala real, uma estação de digestão a seco, construída na cidade de 

Amiens – França, com capacidade de 85.000 t a-1 de resíduos sólidos municipais 

(DE BAERE, 2000). 

Apesar do processo de digestão anaeróbia existir a muitos anos, sua 

aplicação para tratamento da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos é 

relativamente recente e tem se ampliado a cada ano. Uma das causas desse 

aumento no seu uso é a implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos e de 

sistemas de triagem em usinas, em algumas cidades, incentivando o incremento de 

novas formas de tratamento (MATA-ALVAREZ, 2002). Países europeus como 
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Espanha, Bélgica, Itália, França e Alemanha dominam a tecnologia da digestão 

anaeróbia dos resíduos sólidos urbanos em escala real (PICANÇO, 2004).   

O desenvolvimento da digestão anaeróbia na Europa é decorrência da 

capacidade limitada dos aterros sanitários, das restrições ambientais crescentes e 

da recente introdução de leis promovendo e incentivando a energia renovável. 

Luning & Zundert (2003), afirmam que a diretiva européia que regulamenta a 

disposição de resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários, exige que os países 

europeus reduzam gradativamente a quantidade de resíduos sólidos biodegradáveis 

enviadas á aterros sanitários. A quantidade total de resíduo sólido municipal 

biodegradável deve ser reduzida para 75% da quantia total em peso produzido em 

1995 até 2006, em 50% até 2009 e em 35% até 2016.    

Conseqüentemente, diante deste contexto, a maioria das estações atinge a 

capacidade de projeto em um ou dois anos, e ainda algumas estações superam a 

capacidade inicial, demonstrando viabilidade e flexibilidade em resposta ás 

demandas locais (NICHOLS, 2004). No final do ano de 2002 havia na Europa 67 

usinas de tratamento por digestão anaeróbia em operação, com capacidade para 

tratar 1.648.000 t a-1, correspondendo a uma capacidade média de tratamento nas 

usinas de 25.000 t a-1 (UHLAR HEFFNER, 2003). 

Segundo Weiland (2000), na Alemanha, a aplicação de processos de digestão 

anaeróbia para o tratamento de resíduos sólidos e semi-sólidos aumentou nos 

últimos anos, devido a uma importante meta governamental de diminuir a disposição 

de resíduos orgânicos e de promover sua reciclagem e utilização como fonte de 

energia renovável. A legislação ambiental alemã foi estabelecida para aumentar a 

relevância das tecnologias de tratamento anaeróbio de resíduos orgânicos como a 

mais apropriada para resíduos úmidos. A produção de biogás como fonte de energia 

renovável também é fortemente apoiada pelo governo alemão, de forma a diminuir 

emissões de carbono, respeitando o protocolo de Kyoto. O governo alemão tem 

como objetivo duplicar a produção de energia renovável até 2010, o que representa 

o aumento de 3-4 vezes na geração de energia a partir de resíduo orgânico e 

biomassa. 

De acordo com De Baere (2000), a capacidade de aplicação de processos de 

digestão anaeróbia cresceu continuamente. Durante o período compreendido entre 

1990-1995 a taxa de aplicação esteve em aproximadamente 30.000 t a-1, já no 

período compreendido entre 1996-2000 atingiu 150.000 t a-1, e ainda estima-se 
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atingir uma taxa maior de toneladas/ano. Esta mesma consideração é válida para o 

número de novas fábricas, que nestes mesmos períodos aumentou de 2,4 a 7,2 

fábricas por ano, sendo que a capacidade média era de 24.420 toneladas por 

fábrica, e atingiu nos últimos anos uma média de aumento de 50.000 t a-1, devido ao 

planejamento para grandes projetos de digestão de resíduos. 

As fábricas foram feitas inicialmente para funcionar na faixa de temperatura 

mesofílica (30-40 ºC), as primeiras fábricas com faixas de temperatura termofílica 

(50-60 ºC) surgiram entre 1992 e 1993. A capacidade de operação das fábricas com 

faixas de temperatura mesofílica aumentou em 350.000 toneladas desde 1994 para 

1999, enquanto a capacidade das termofílicas aumentou 280.000 toneladas 

(BOLZONELLA et al., 2003). A operação mesofílica foi desenvolvida depois, mas é 

considerada uma opção viável e aceitável de digestão (MATA-ALVAREZ et al., 

2000).  

Entre 1990 e 1993, fábricas de digestão a úmido (ST < 10% no resíduo) foram 

construídas, mas desde então as fábricas de digestão a seco (ST > 20% no resíduo) 

tem prevalecido. Por enquanto, nenhuma tendência clara foi observada para esses 

dois processos, e ambos estão sendo usados com sucessos nas novas fábricas. 

Além disso, atividades de pesquisas foram realizadas abrangendo o aspecto de 

sistemas de um e de dois estágios de digestão, considera-se que ainda o sistema de 

dois estágios não foi capaz de demonstrar as vantagens superiores ao sistema de 

uma fase (BOLZONELLA at al., 2003).  

Para Nichols (2004), os sistemas comerciais podem ser classificados quanto 

às seguintes características: (a) número de estágios – 1 ou 2; (b) Sólidos Totais (ST) 

do substrato – úmido, < 20% ou seco >20%; (c) temperatura operacional – 

mesofílico, 34-37 ºC, ou termofílico, 55-60 ºC; (d) agitação – injeção de gás, mistura 

com componentes mecânicos internos ou recirculação/bombeamento; (e) geometria 

do reator – vertical ou horizontal; (f) escoamento – contínuo ou descontínuo e (g) 

hidrodinâmica do reator – mistura perfeita ou fluxo tubular. 

Para Lissens et al (2001), os dois parâmetros que classificam um tipo de 

sistema de tratamento anaeróbio de resíduos sólidos são: o número de estágios e a 

concentração de ST no reator. Esses dois parâmetros têm grande influência no 

custo, desempenho e viabilidade do processo. Assim, os sistemas de tratamento 

anaeróbio de resíduos são divididos em: sistemas de um estágio (úmido de mistura 
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completa ou seco), sistemas de dois estágios (sem retenção de biomassa ou com 

retenção de biomassa) e sistemas em batelada (um estágio, seqüencial ou híbrido).  

Nos sistemas de um estágio, todas as reações da digestão anaeróbia 

ocorrem simultaneamente em um único reator. Aproximadamente 90% das estações 

em escala real em operação na Europa apresentam sistemas de um estágio, 

igualmente distribuídas entre condições úmidas e secas. A predominância dos 

sistemas de digestão anaeróbia de um único estágio para tratar a fração orgânica de 

resíduos sólidos urbanos em escala real deve-se ao fato deste sistema ser de 

projeção mais simples, sofrer falhas técnicas com menos freqüência e ter custos de 

investimentos menores em relação ao sistema de dois estágios (DE BAERE, 2000). 

Zaher et al., (2007) afirma que o desempenho biológico dos sistemas de um estágio 

é, para a maioria dos resíduos orgânicos, tão eficiente quanto o dos sistemas de 

dois estágios, desde que o reator tenha as condições de funcionamento bem 

projetadas e desenvolvidas. 

Nos sistemas úmidos de mistura completa o resíduo orgânico é diluído com 

água, formando uma pasta. Uma das primeiras estações em escala real para 

tratamento de resíduos orgânicos construída em Waasa (Finlândia) em 1989 é 

baseada neste princípio. Para um mesmo resíduo sólido processado, a 

produtividade de um sistema seco será maior que a de um sistema úmido devido à 

perda de material biodegradável durante a remoção de materiais grosseiros, 

pesados e da camada de escuma, o que se constitui em uma desvantagem deste 

processo. Além disso, a elevada demanda de água para a diluição do resíduo é 

encarada como uma forte desvantagem (LISSENS et al., 2001; ZAHER et al., 2007). 

Nos sistemas a seco o substrato dentro do reator é mantido em uma faixa de 

ST entre 20-40%, assim, somente substratos muito secos (ST>60%) precisam ser 

diluídos com água do processo (OLESZKIEWICZ & POGGI-VARALDO, 1997). Em 

escala real três tipos de digestores tem se demonstrado eficientes na mistura 

adequada de resíduos: sistema Dranco, sistema Kompogas e sistema Valorga 

(LISSENS et al., 2001).  

No sistema Dranco a mistura ocorre pela recirculação dos resíduos retirados 

do fundo, misturando-os com resíduos frescos e bombeando-os para o topo do 

reator, a razão comumente empregada é de 1/7 de resíduo fresco para 6/7 de 

resíduo digerido, a eficiência do sistema apresenta-se no tratamento de resíduos na 

faixa de ST 20-50%. O sistema Kompongas opera de forma similar ao sistema 
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Dranco, exceto no quesito de que o fluxo tubular ocorre na horizontal em reatores 

cilíndricos. O volume do reator é fixo por restrições mecânicas. No sistema Valorga o 

fluxo tubular é circular em um reator cilíndrico e a mistura é feita por injeção do 

biogás à alta pressão (VERMA, 2002). Na Figura 3.3 pode ser visualizada uma 

representação esquemática destes sistemas. 

 
 

                                
Alimentação  Resíduo digerido 

Recirculação do inóculo 

Alimentação  Resíduo digerido 
Resíduo digerido 

Alimentação  

Recirculação do biogás 

a) sistema Kompogas b) sistema Dranco c) sistema Valorga  
Figura 3.3 – Representação esquemática dos sistemas de digestão anaeróbia de 
um estágio a seco. 
Fonte: modificado de Zaher et al. (2007). 

 

As diferenças econômicas entre o sistema a úmido e o sistema a seco são 

pequenas em relação a investimentos e a custos operacionais. Os custos naturais 

para sistemas a úmido são maiores, uma vez que utilizam aproximadamente 1 m3 de 

água limpa por tonelada de fração orgânica de resíduos sólidos urbanos tratada, o 

que resulta em quantidade de consumo dez vezes maior de água. Como 

conseqüência, para os sistemas a seco, o volume de água residuária a ser 

descartado é menor. Outra vantagem ambiental é fato de, em condições 

termofílicas, o reator garante completa higienização do resíduo e, como produto 

final, um composto livre de patogênicos (BAETEN & VERSTRAETE, 1993).  

Nos sistemas de dois estágios ou multi-estágios, as reações ocorrem 

seqüencialmente em pelo menos dois reatores com o objetivo de otimizar as 

reações de conversão da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos em biogás, ou 

seja, propiciar condições para melhorar a taxa total de degradação do substrato 

(LISSENS et al., 2001; VERMA, 2002; HARTMANN & AHRING, 2006). Nestes 

sistemas o substrato é transportado sequencialmente aos reatores onde ocorrem 

progressivamente os estágios da digestão anaeróbia, sendo que em cada reator são 

mantidas as condições ambientais favoráveis aos microorganismos presentes. No 
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caso, por exemplo, da utilização de dois reatores, o primeiro deles permite que 

ocorram as etapas de hidrólise, acidogênese e acetonogênese, enquanto no 

segundo ocorre a etapa da metanogênese (NGUYEN, KURUPARAN &. 

VISVANATHAN, 2007).  

Nos sistemas de dois estágios um fator a ser considerado é retenção de 

biomassa. Dentro de um reator a retenção de biomassa é uma variável importante 

para determinar a estabilidade biológica. A instabilidade no desempenho pode ser 

causada por variações na taxa de carregamento orgânico, devido à heterogeneidade 

dos resíduos ou á alimentação descontínua ou por resíduos carregados 

excessivamente com substâncias inibidoras ao processo, como por exemplo, o 

nitrogênio. Apenas os sistemas de dois estágios com retenção de biomassa indicam 

um desempenho estável no tratamento de resíduos carregados excessivamente com 

nitrogênio ou outras substâncias inibidoras (ZAHER et al., 2007).    

Nos sistemas em batelada o substrato, com ou sem a adição de inóculo, é 

colocado uma única vez no reator até que ocorra a degradação, ou seja, se 

complete o tempo de retenção (LISSENS et al., 2001; BOLZONELLA et al., 2005). 

Quando comparados a aterros sanitários, devido a certa similaridade, os reatores 

em batelada apresentam produtividade de biogás 50-100 vezes superior, 

principalmente devido ao maior controle da mistura, da temperatura e da dispersão 

do inóculo, nutrientes e ácidos. Os sistemas em batelada são tecnicamente mais 

simples, e os custos de investimento são 40% mais baixos que os dos sistemas 

alimentados continuamente. Devido a essa simplicidade operacional, menor custo e 

relativa eficiência, os sistemas em batelada são mais indicados a serem 

empregados em países em desenvolvimento (LISSENS et al., 2001; VERMA, 2002).  

Há três tipos mais comuns de reatores em batelada: um estágio com 

recirculação, em batelada seqüencial e híbrido. No sistema de um estágio com 

recirculação o lixiviado é recirculado á parte superior do mesmo reator que foi 

produzido. No sistema em batelada seqüencial, o lixiviado de um reator abastecido 

com resíduo fresco, contendo alta concentração de ácidos orgânicos, é recirculado 

para um outro reator com resíduo mais maduro, onde ocorre a metanogênese. O 

lixiviado do reator com resíduo mais maduro, com poucos ácidos e com capacidade 

tamponante, é bombeado para o reator com resíduo fresco. O sistema híbrido 

batelada-UASB é uma evolução do sistema batelada seqüencial, pois há 

substituição do reator de resíduo maduro por um reator UASB, onde os 
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microorganismos anaeróbios se acumulam na forma de grânulos (LISSENS et al., 

2001; VERMA, 2002; ZAHER et al., 2007). Na Figura 3.4 pode ser visualizada uma 

representação esquemática destes sistemas. 

 

 

b) seqüencial         c) híbrido a) um estágio 

 
Figura 3.4 – Representação esquemática dos sistemas de digestão anaeróbia em 
batelada. 
Fonte: modificado de Zaher et al. (2007). 
 

 

3.2.3 Condições operacionais do processo de digestão anaeróbia  

 

 

O processo de digestão anaeróbia exige uma interação complexa das 

diversas variedades de bactérias anaeróbias, as quais devem permanecer em 

condições de equilíbrio para que o reator permaneça estável. O tratamento 

anaeróbio é afetado por uma série de fatores ambientais, e a mudança nas 

condições operacionais podem influenciar significativamente o processo e resultar 

no acúmulo de produtos intermediários que podem inibir parcialmente ou totalmente 

o processo. Diversos parâmetros dentro do reator anaeróbio afetam as condições 

ambientais, e consequentemente a eficiência da digestão e da produção de biogás 

(ZAHER et al., 2007).  

Em um projeto de digestão anaeróbia, que vise à estabilização e a 

biodegradação do resíduo de forma satisfatória, várias condições devem ser 

consideradas, dentre elas: o tipo de resíduo, a taxa de geração deste resíduo e as 

condições ambientais (IGONI et al., 2008). A seguir serão relatadas algumas 

condições intervenientes ao processo de digestão anaeróbia, as quais são 

comumente citadas na literatura. 
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3.2.3.1 Relação Carbono/Nitrogênio (C/N) 

 

 

As concentrações de C e N determinam o desempenho do processo de 

digestão anaeróbia, sendo que estes elementos constituem um fator limitante, 

considerando-se que o carbono representa a fonte de energia para os 

microorganismos e o nitrogênio serve para realçar o crescimento bacteriano (IGONI 

et al. 2008). 

A relação entre 20-30 é considerada ótima para a digestão anaeróbia, 

baseando-se no carbono orgânico biodegradável (KAYHANIAN & RICH, 1995).  

Uma alta proporção C/N é uma indicação do consumo rápido do nitrogênio 

por metanogênicas e resulta na produção de gás mais baixa. De outro lado, uma 

proporção C/N mais baixa causa à liberação do nitrogênio e a conseqüente 

acumulação de amônia, acarretando em valores de pH que excedem 8.5, sendo 

estes valores tóxicos as bactérias metanogênicas (HARTMANN & AHRING, 2006; 

VAN OPSTAL, 2006).  

 

 

3.2.3.2 pH 

 

 

O potencial hidrogeniônico (pH) varia em resposta ás conversões biológicas 

durante as diferentes etapas do processo de digestão anaeróbia. Um pH estável 

indica o equilíbrio do sistema e a estabilidade do digestor. A queda nos valores do 

pH pode apontar para a instabilidade decorrente das condições ácidas no digestor 

(ANDERSON & YANG, 1992).  

No início do período de fermentação são produzidas grandes quantidades de 

ácidos orgânicos e o valor do pH do meio da reação pode diminuir para um valor 

menor que 5, podendo causar inibição e, eventualmente, paralisação do processo de 

digestão. As bactérias metanogênicas são muito sensíveis e dificilmente operam em 

valores de pH abaixo de 6,5. Com a continuação da digestão, a concentração de 

amônia aumenta devido a digestão do nitrogênio, assim o pH poderá aumentar para 

valores acima de 8. O valor ótimo de produção de biogás é conseguido entre 6 e 7. 
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As bactérias anaeróbicas, especialmente as metanogênicas, são sensíveis à 

concentração ácida dentro do digestor e o seu crescimento pode ser inibido por 

condições ácidas (VERMA, 2002). 

Na conversão anaeróbia há grandes problemas quando as populações 

microbianas não estão balanceadas. As formadoras de metano têm taxa de 

crescimento muito menor que as bactérias acidogênicas, se prevalecer a condição 

ácida nos digestores, pode haver diminuição da atividade de microorganismos 

metanogênicos e, eventualmente, inibição total de sua atividade (MATA-ALVAREZ, 

2002). 

 

 

3.2.3.3 Diluição/Umidade 

 

 

A umidade é essencial para as atividades anaeróbias de decomposição de 

resíduos e consequentemente para efetivar a digestão anaeróbia (IGONI et al. 

2008). 

A água pode ser adicionada para manter a consistência requerida ao material 

a ser digerido. Se o material estiver muito diluído, as partículas de sólidos não se 

sedimentam no interior do digestor, e se forem espessas poderão impedir o fluxo de 

gás para a parte superior do reator (VERMA, 2002). 

O teor de umidade é um parâmetro de grande influência na degradação 

anaeróbia dos resíduos sólidos, influenciando diretamente na taxa de produção do 

biogás. A mudança nos teores de umidade pode influenciar no crescimento dos 

microorganismos, sendo responsável pelo transporte de enzimas e outros 

metabólicos, bem como pela solubilização dos principais nutrientes (VERMA, 2002). 

 

 

3.2.3.4 Temperatura 

 

 

Um dos fatores mais importantes que afetam o processo de digestão 

anaeróbia é a temperatura. Os microorganismos não possuem meios de controlar 

sua temperatura interna e, dessa forma, a temperatura no interior do reator é 
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determinada pela temperatura ambiente externa (CHERNICHARO, 1997; 

CHEUNBARN & PAGILLA, 2000; IGONI et al. 2008).  

Três faixas de temperatura podem ser associadas ao crescimento microbiano, 

a faixa psicrófila, que compreende o valor de 0 a aproximadamente 20ºC; a faixa 

mesofílica, entre 20 e aproximadamente 45ºC; e a faixa termofílica, entre 45 e 70ºC. 

Dois níveis ótimos de temperatura têm sido associados à digestão anaeróbia, um na 

faixa mesofílica, variando de 30 a 35ºC, e outro na faixa termofílica, variando de 50 a 

55ºC (CHERNICHARO, 1997). Geralmente o processo de digestão anaeróbia 

acontece em condições mesofílicas ou termofílicas, sendo que a digestão em 

condições termofílicas é tida como a mais eficiente (GRIFFIN, MCMAHON & 

MACKIE, 1998). 

As bactérias que operam na escala mesofílica são mais resistentes e podem 

tolerar maiores mudanças nos parâmetros ambientais, incluindo a temperatura. As 

variações da temperatura podem ser extremas em digestores menores, em 

digestores mal isolados ou nos digestores em clima frio, desta forma a operação em 

escala mesofílica pode contribuir para o melhor funcionamento do sistema, em 

contrapartida, a estabilidade do processo exige tempos de retenção mais longos 

(ZAHER et al., 2007). 

A digestão em escala termofílica permite taxas de carregamento mais 

elevadas, maior destruição de microorganismos patogênicos, degradação mais 

elevada do substrato, bem como um menor tempo de retenção (MACKIE & 

BRYANT, 1995), entretanto, é mais sensível ás toxinas e menores mudanças no 

ambiente, além de ser menos atrativa do ponto de vista energético necessitando de 

mais calor para o processo (ZAHER et al., 2007). 

 

 

3.2.3.5 Taxa de carregamento orgânico  

 

 

O processo de digestão anaeróbia é muito sensível a distúrbios como 

sobrecargas orgânicas, fato este que acarreta problemas operacionais. Essa 

sobrecarga pode ser definida como o excesso de matéria orgânica biodegradável 

para a população ativa que atua na digestão. Deste modo, a sobrecarga pode ser 

causada por excesso de alimentação, bem como por alguma circunstância que 
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produza queda na concentração dos microorganismos, decréscimo da temperatura, 

introdução de substâncias tóxicas no digestor, aumento na taxa de fluxo, entre 

outros. Esses distúrbios afetam principalmente os microorganismos metanogênicos, 

uma vez que os formadores de ácidos são mais tolerantes. Simultaneamente podem 

ser formados alguns produtos intermediários, na tentativa de metabolizar o acúmulo 

de hidrogênio. Caso este desbalanceamento não for corrigido pode ocorrer 

‘’azedamento’’ do digestor (MATA-ALVAREZ, 2002). 

Uma taxa de carregamento orgânico mais elevada exigirá mais das bactérias 

anaeróbias o que pode resultar na paralisação do sistema, as bactérias 

acidogênicas que se reproduzem rapidamente no substrato, multiplicar-se-iam e 

produziriam ácidos mais rapidamente, as bactérias metanogênicas que levam mais 

tempo para se reproduzir, não poderiam consumir os ácidos formados no mesmo 

ritmo, assim, o pH do sistema cairia, resultando na morte das bactérias 

metanogênicas, o que eventualmente pararia o processo. A baixa produção de 

biogás e valores baixos de pH são indicadores de sobrecarregamento (ZAHER et al., 

2007). 

 

 

3.2.3.6 Mistura/ Agitação  

 

 

A mistura ajuda a manter o processo de estabilidade no interior do digestor, o 

objetivo é combinar material fresco com bactérias, cessar a formação de espuma e 

manter os mesmos gradientes de temperatura no interior do digestor. Devem ser 

utilizados misturadores lentos, pois agitadores rápidos podem romper as estruturas 

celulares (TEN BRUMMELER, 1993). 

O processo de degradação anaeróbio pode ser acelerado de duas formas: por 

meio de um pré-tratamento, que utiliza técnicas como trituração e inoculação e de 

um pós-tratamento para tratar a fração orgânica da parte mais recente, com 

microorganismos da parte mais antiga de um aterro ou de um reator, por meio da 

recirculação do percolado (cru ou biologicamente tratado), inoculação com lodo, 

adição de soluções tampão e nutrientes (TEN BRUMMELER, 1993). 

Segundo Barlaz (1998), o resíduo decomposto, usado como inóculo na 

partida de sistemas anaeróbios, eliminará a fase anaeróbica ácida de decomposição 
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levando á produção imediata de metano, como a concentração de ácidos 

carboxílicos não acumula na fase ácida, não ocorre o acúmulo de ácidos voláteis. 

 

 

3.3 BIOFERTILIZANTE 

 

 

Biofertilizante é um produto orgânico resultante da fermentação em 

biodigestores e bastante utilizado em sistemas de agricultura orgânica. Este produto 

contém células vivas de diferentes tipos de microorganismos, que têm a habilidade 

de converter nutrientes presentes no solo de formas indisponíveis para disponíveis 

por meio de processos biológicos (VESSEY, 2003). O biofertilizante é composto por 

peptídeos, aminoácidos, polissacarídeos, ácidos húmicos e/ou fitohormônios, que 

promovem a imediata absorção e disponibilidade para a planta, o que resulta em um 

consumo de energia mais baixa (PARRADO et al., 2008).   

A utilização do biofertilizante no solo torna-se uma alternativa de baixo custo 

e ambientalmente sustentável para reciclar os nutrientes originalmente retirados 

pelas plantas, favorecendo e estimulando o seu metabolismo, além de contribuir 

para melhorar as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo, promovendo a 

ativação da atividade microbiana, e a promoção e/ou aumento das atividades 

enzimáticas do solo (WU et al., 2005; PARRADO et al., 2008), além disso, a 

aplicação do biofertilizante diminui a lixiviação e consequentemente, o carreamento 

de nutrientes (TEJADA & GONZALEZ, 2004). 

O biofertilizante diminui a necessidade de aplicação de fertilizantes minerais 

no solo fornecendo requerimentos nutricionais a planta no início das fases de 

desenvolvimento, promovendo um significativo aumento no rendimento da colheita 

(ORDONEZ et al., 2001; TEJADA & GONZALEZ, 2004). Ao contrário de outros tipos 

de adubos, o biofertilizante, pode ser aplicado diretamente no solo, em forma líquida 

ou desidratada, dependendo das condições locais (SGANZERLA, 1983).  
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3.4 NUTRIENTES E ELEMENTOS TÓXICOS NA AGRICULTURA 

 

 

3.4.1 Macronutrientes 

 

 

Dos dezessete elementos considerados universalmente essenciais ao 

crescimento vegetal, quatorze originam-se dos sólidos do solo, dentre estes, seis 

são denominados macronutrientes, por serem utilizados em quantidades 

relativamente grandes, representados por Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio (K), 

Cálcio (Ca), Magnésio (Mg) e Enxofre (S) (BRADY, 1989). 

O N é um componente integral de muitos compostos essenciais aos 

processos de crescimento vegetal. No caso dos cereais, aumenta o tamanho dos 

grãos e sua porcentagem de proteína. A seguir ao N, dentre os macronutrientes, P e 

K, são os elementos que exercem influência mais crucial sobre o crescimento e a 

produção de vegetais em todo o mundo. O P é essencial a numerosos processos de 

síntese metabólica. O K desempenha diversas funções essenciais em relação às 

plantas, como por exemplo, a fotossíntese, a formação do amido e a transformação 

dos açúcares. É elemento importante na formação de grãos de cereais, 

proporcionando bagos polpudos e pesados (BRADY, 1989). 

Nas plantas, o P é necessário para fotossíntese, respiração, função celular, 

transferência de genes e reprodução. A quantidade de P exigida por culturas 

altamente produtivas é grande. Manter a planta toda bem nutrida com P é um fator 

primordial na criação de altas produtividades. Devido ao fato de o P ser tão 

fortemente ligado aos processos metabólicos da planta, ele é móvel nos tecidos das 

plantas e fica concentrado nas áreas ativas do crescimento. Como resultado, a 

maior parte do P absorvida pela planta é transferida e armazenada no fruto ou no 

grão (STAUFFER & SULEWSKI, 2004). 

Nas adubações, o P é considerado um nutriente de baixo aproveitamento 

pelas plantas. É comum observar-se aproveitamento por culturas anuais da ordem 

de 10% do P aplicado como fertilizante. Além disso, as quantidades aplicadas em 

geral, superam muito as extrações pelas culturas, diferindo neste aspecto, do N e do 

K, que apresentam relações mais estreitas entre aplicações na adubação e extração 

pelas culturas principalmente em produtividades elevadas. Essa diferença de 
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comportamento tem sido atribuída á fixação de P pelos solos, que seria mais 

importante em solos tropicais, com elevados teores de Óxido de Fe e Alumínio (Al). 

Tais informações dão suporte a uma idéia que se tem sobre os nutrientes N, P e K, 

ou seja, com P se aduba o solo, com N e K se aduba a planta (RAIJ, 2004). 

Entre os macronutrientes, depois do N, o K é o segundo elemento exigido em 

maiores quantidades pela maioria das plantas cultivadas. Sua importância aumenta 

á medida que a agricultura torna-se mais intensiva e tecnificada, situação em que os 

maiores rendimentos obtidos aumentam as exigências de nutrientes pelas culturas. 

As elevadas exigências de K pelas culturas contrastam com os teores em geral 

insuficientes deste nutriente que ocorrem nos solos brasileiros, o que tem levado a 

um grande aumento do consumo de fertilizantes potássicos acompanhando o 

vertiginoso crescimento da produção agrícola brasileira nos últimos anos 

(NACHTIGALL & RAIJ, 2005). 

 

 

3.4.2 Micronutrientes 

 

 

Micronutrientes, também conhecidos como elementos-traço ou minerais-traço, 

incluem aqueles nutrientes que são requeridos em quantidades extremamente 

pequenas por culturas, representados por Ferro (Fe), Manganês (Mn), Boro (B), 

Molibdênio (Mo), Cobre (Cu), Zinco (Zn), Cloro (Cl) e Cobalto (Co). Isso, no entanto, 

não implica de forma nenhuma uma função secundária. A sua deficiência em 

culturas pode causar sérios problemas de produção. As principais funções dos 

micronutrientes, exceto o B e o Cl, é constituir grupos protéicos em metal-proteínas e 

atuar como ativadores de reações enzimáticas. A resposta de culturas a 

micronutrientes em geral manifesta-se no aumento da produção e/ou na melhoria da 

qualidade dos produtos (FERREIRA et al., 2001). 

Os micronutrientes desempenham funções complexas no metabolismo 

vegetal. Na Tabela 3.1 são apresentadas às funções de vários micronutrientes nos 

vegetais superiores.  

A deficiência de micronutrientes nos solos agrícolas representa uma 

preocupação crescente, com tendência a se acentuar num futuro próximo. O cultivo 

em solos de baixa fertilidade, a calagem e o aumento da produtividade, são fatores 
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que têm favorecido o aumento das deficiências de micronutrientes (GONÇALVES 

JR, LUCHESE & LENZI, 2000). 

 

Tabela 3.1 Funções de vários micronutrientes nos vegetais superiores 
 

Micronutriente Funções na sistemática dos vegetais superiores 

Zn 
Presente em diversas enzimas deidrogenase, proteinase e peptidase; 
promove o crescimento de hormônios e a formação de amido; fomenta a 
produção e a maturação das sementes. 

Fe 

Presente em diversas enzimas peroxidase, catalase, citocromo oxidase; 
encontrado na ferredoxina, que participa das reações de oxidação (ex. 
redução de NO3 e SO4 e na fixação do N); importante na formação da 
clorofila. 

Cu 
Presente na lacase e em outras várias enzimas oxidase; importante na 
fotossíntese, no metabolismo das proteínas e dos carboidratos e 
provavelmente na fixação do N. 

Mn Ativa as enzimas descarboxilase, deidrogenase e oxidase; importante na 
fotossíntese, no metabolismo e na assimilação do N. 

B 
Ativa certas enzimas deidrogenase; facilita o transporte do açúcar e a 
síntese dos ácidos nucléicos e dos hormônios vegetais; essencial no 
desenvolvimento e na divisão das células. 

Mo Presente nas enzimas nitrogenase (fixação do N) e nas redutase de 
nitratos; essencial na assimilação e na fixação do N.  

Co Essencial para a fixação do N, encontrado na vitamina B12. 
Fonte: Modificado de Brady (1989). 

 

 

3.4.3 Metais pesados tóxicos 

 

 

A expressão “metal pesado” se aplica aos elementos que têm peso específico 

maior que 5 g cm-3 ou que possuem número atômico maior que 20 (BARCELÓ & 

POSCHENRIEDER, 1992). 

Entre os micronutrientes aparecem vários metais pesados que são 

classificados como essenciais (Cu, Fe, Mn, Mo e Zn), sendo indispensáveis para o 

desenvolvimento das plantas; benéficos (Co, Ni e V), que colaboram com o 

desenvolvimento das plantas, mas sua falta não é considerada um fator limitante; e 

não essenciais ou tóxicos: (Cd, Cr, Hg, Pb), sendo prejudiciais às plantas 

(MALAVOLTA, 1994). 

O aumento acentuado das concentrações de metais pesados nos solos de 

agricultura altamente tecnificada é resultado da deposição atmosférica e da 

aplicação de agrotóxicos, resíduos orgânicos e inorgânicos, urbanos e industriais, 

fertilizantes e corretivos (AMARAL SOBRINHO et al., 1992). O Cd é o metal pesado 
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que mais preocupa, pois pode afetar a saúde humana. Em geral, o Cd não e tóxico 

as plantas, contudo pode acumular-se em plantas em níveis que podem ser tóxicos 

aos animais. Outros metais pesados de possível significância são o Arsênio, Cromo 

(Cr), Chumbo (Pb), Mercúrio (Hg) e Níquel (Ni) (FERREIRA et al., 2001). 

 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A CULTURA DO MILHO E DA SOJA    

 

 

3.5.1 Cultura do milho 

 

 

3.5.1.1 Panorama da cultura do milho  

 

 

O panorama internacional da cultura do milho é representado por uma 

produção total, no ano de 2005, de cerca de 708 milhões de toneladas, sendo que 

cerca de 75 milhões são comercializadas internacionalmente (aproximadamente 

10% da produção total), isto indica que o milho destina-se principalmente ao 

consumo interno. Os maiores produtores mundiais de milho são os Estados Unidos, 

China e Brasil (DUARTE et al. 2007).  

De acordo com dados do IBGE (2008), a cultura do milho foi responsável, no 

ano de 2007, por 38,9% da produção nacional de cereais, leguminosas e 

oleaginosas. A produção nacional do milho em grão, considerando as duas safras 

colhidas em uma área de 13 820 864 ha, totalizou 51,8 milhões de toneladas, 

apresentando um rendimento de 3 751 kg ha-1. O Estado do Paraná é considerado o 

principal produtor da cultura, sendo responsável por 27,5% do total da produção 

nacional, a produção estadual totalizou 14, 2 milhões de toneladas, colhidas em uma 

área correspondente a 2 751 151 ha, apresentando o maior rendimento entre os 

estados produtores, o equivalente a 5 183 kg ha-1.  

 

 

 

 



31

3.5.1.2 Exigências nutricionais e adubação para a cultura do milho 

 

 

Nos últimos anos, a cultura do milho no Brasil vem passando por importantes 

mudanças tecnológicas, resultando em aumentos significativos da produtividade e 

da produção. Entre essas tecnologias, destaca-se a conscientização dos produtores 

acerca da necessidade de melhoria na qualidade dos solos, visando uma produção 

sustentada. Essa melhoria na qualidade dos solos está geralmente relacionada ao 

manejo adequado, o qual inclui, entre outras práticas, a rotação de culturas, o plantio 

direto, o manejo da fertilidade através da calagem e a adubação equilibrada com 

macro e micronutrientes, utilizando fertilizantes químicos ou orgânicos (COELHO, 

2007). 

Segundo Coelho (2007) as maiores exigências nutricionais do milho, em 

relação à macronutrientes, referem-se ao N, K, seguindo-se o Ca, o Mg e o P. Já 

com relação aos micronutrientes, as quantidades requeridas pelas plantas são muito 

pequenas, entretanto, a deficiência de um deles pode ter efeito na desorganização 

de processos metabólicos e redução na produtividade. O autor afirma ainda, que ao 

se planejar a adubação para a cultura do milho é importante considerar os teores 

presentes no solo, à extração de nutrientes pela planta, a finalidade de exploração 

(grãos ou forragem) e a estimativa do potencial de produtividade a ser alcançado. 

Em relação ao N, dos pontos de vista econômico e ambiental, considera-se 

que a dose a ser aplicada é a mais importante decisão no manejo do fertilizante. O 

diagnóstico da necessidade de N pelo milho visando atingir o máximo rendimento 

biológico e econômico contribui para maximizar a eficiência e o retorno do 

investimento e para reduzir os impactos ambientais provenientes de aplicações 

excessivas e deficientes do elemento. A quantidade recomendada de adubos 

nitrogenados em cobertura para a cultura do milho de sequeiro, de modo geral, varia 

de 60 a 120 Kg ha-1 (COELHO, 2007). As sugestões para aplicações parceladas de 

doses de N em cobertura na cultura do milho são apresentadas na Tabela 3.2. 

Com relação ao K, depois do N, este elemento é absorvido em maior 

quantidade pelo milho, sendo que de 20 a 30% do total é exportado pelos grãos. Já 

no caso do P, apesar do milho apresentar pequena exigência deste elemento, 

quando comparado ao N e ao K, as doses recomendadas geralmente são altas 
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devido à baixa eficiência de recuperação (20 a 30%) pelas plantas, principalmente 

em função da grande fixação do P adicionado ao solo (EMBRAPA, 1997). 

 

Tabela 3.2 Sugestões para aplicações parceladas de doses de N em cobertura na 
cultura do milho  
 

Estádios fenológicos do milho 
(n. de folhas totalmente emergidas) Condições de solo e clima 

Doses de 
N  

(Kg ha-1) 3 a 4 6 a 7 8 a 10 10 a 12 
aplicar na semeadura 

 100%   Solos argilosos (36 a 60% de argila) 
e regiões não muito chuvosas 

< 60 
>60 a <120 
> 120 50% 50%   

aplicar na semeadura 
 100%   Solos textura média (15 a 35% de 

argila) e regiões não muito chuvosas 

< 60 
>60 a <120 
> 120 50% 50%   

100%    
50% 50%   

Solos textura arenosa (< 15% de 
argila) e condições de alta percolação 
de N 

< 60 
>60 a <120 
> 120 40% 60%   

 Fonte: Coelho (2007) 
 

Embora seja necessário adequado suprimento de todos os nutrientes 

essenciais para as plantas visando aumento constante da produtividade do milho, o 

aumento da eficiência da nutrição potássica é extremamente importante. Exceto 

para o N, o requerimento em K pelas plantas é maior do que o de todos os demais 

nutrientes. Enquanto a fixação biológica é uma importante fonte de fixação biológica 

para o ecossistema, não existem fontes renováveis de K no ciclo biogeoquímico. O 

K absorvido pelas plantas é, pois, somente oriundo da reserva existente nos solos, 

reciclado de resíduos de culturas e advindo da aplicação de fertilizantes minerais ou 

orgânicos (COELHO, 2005).  

No caso do K são recomendadas doses de aplicação variando de 30 kg ha-1 a 

120 kg ha-1 (EMBRAPA, 1997). Na Tabela 3.3 são apresentadas recomendações de 

adubação potássica (K2O), com base na análise do solo. 

 

Tabela 3.3 Recomendação de adubação potássica com base na análise do solo 
 

Classes de teor K no solo 
(cmolc dm-3) 

Doses de K2O recomendadas 
(kg ha-1) 

Muito baixa < 0,07 90 a 120 
Baixa 0,08 a 0,015 60 a 90 
Média 0,16 a 0,30 30 a 60 
Alta > 0,30 60 

     Fonte: Modificado de Embrapa (1997) 
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Para o P são recomendadas doses de aplicação variando de 30 kg ha-1 a 110 

kg ha-1 (EMBRAPA, 1997). Na Tabela 3.4 são apresentadas recomendações das 

doses de P2O5 em função das classes de teor de P no solo. 

 

Tabela 3.4 Interpretação de classes de teores de P no solo e doses de P2O5 
recomendadas para o milho  
 

Classes de teor de P Classe Textural Baixo Médio Alto 
 mg dm-3 

Argilosa (> 35%) < 5 6 a 10 > 10 
Média (15 a 35%) < 10 11 a 20 > 20 
Arenosa (< 15%) < 20 21 a 30 > 30 

    

Doses de P2O5 recomendada       
(Kg ha-1) 80 a 110 50 a 70 30 a 60 

      Fonte: Modificado de Embrapa (1997) 

 

Dentre os micronutrientes, o Zn é o considerado o elemento mais limitante 

para a produção nos solos brasileiros. O fornecimento à cultura pode ser realizado 

através da aplicação anual, no sulco de semeadura, de 2 kg ha-1 de Zn. Outra opção 

é a aplicação de 9 kg ha-1 de Zn, distribuída a lanço na superfície do solo, sendo que 

essa quantidade seria suficiente para quatro colheitas sucessivas (EMBRAPA, 

1997). 

 

 

3.5.2 Cultura da soja 

 

 

3.5.2.1 Panorama da cultura da soja 

 

 

O panorama internacional da cultura da soja é representado por uma 

produção total, no ano de 2005, de 236 milhões de toneladas em uma área plantada 

de 93,9 milhões de hectares, sendo que o complexo agroindustrial da soja 

movimenta aproximadamente U$ 215 bilhões por ano (EMBRAPA, 2006). 

A cultura da soja foi responsável, no ano de 2007, por 43,5% da produção 

nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas. A produção brasileira da soja em 
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grão somou 58 milhões de toneladas, superando em 10,6% a do ano anterior, 

configurando um novo recorde de produção da sojicultura brasileira. A área colhida 

correspondeu a 20 614 606 ha e o rendimento médio da produção nacional a 2 815 

kg ha-1. No estado do Paraná, segundo maior produtor nacional, numa área de 4 007 

323 ha e com rendimento médio de 2 964 kg ha-1, foram colhidos 11, 8 milhões de 

toneladas, o equivalente a 20,5% do total nacional (IBGE, 2008). 

 

 

3.5.2.2 Exigências nutricionais e adubação para a cultura da soja  

 

 

A absorção de nutrientes por uma determinada espécie vegetal é influenciada 

por diversos fatores, entre eles as condições climáticas como chuvas e 

temperaturas, as diferenças genéticas entre cultivares de uma mesma espécie, o 

teor de nutrientes no solo e os diversos tratos culturais. Os elementos mais 

absorvidos pela cultura da soja são o N, K, Ca, Mg, P e S (EMBRAPA, 2006). 

O N é o nutriente requerido em maior quantidade pela cultura da soja. 

Basicamente, as fontes de N disponíveis para a cultura são os fertilizantes 

nitrogenados e a fixação biológica do N. Estima-se que para produzir 1000 kg de 

grãos são necessários 80 kg de N. (HUNGRIA et al. 2001).  

O P é um nutriente essencial para o cultivo da soja e nenhum outro nutriente 

pode substituí-lo. Esta leguminosa precisa de P para completar seu ciclo normal de 

produção e a falta deste nutriente em quantidade adequada (disponibilidade no solo) 

compromete a produtividade desta cultura de forma absoluta, não permitindo seu 

crescimento e, como conseqüência, alterando todos os processos metabólicos 

dependentes deste elemento. De forma geral, os solos próprios para cultivo da soja 

no Brasil apresentam baixa disponibilidade e alta capacidade de retenção de P, 

consequentemente, o manejo deste elemento no solo é fator fundamental para a 

produção da soja de forma competitiva no mercado, visto que é, dentre os nutrientes 

essenciais, o mais caro (LANTMANN & CASTRO, 2004). 

Na Tabela 3.5 são apresentadas às recomendações das doses de P2O5 e 

K2O, sendo que as doses de P e K são aplicadas de maneira variável, conforme as 

classes de teores no solo.  
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Tabela 3.5 Indicação da adubação para a soja no estado do Paraná 
 

Análise do solo Quantidade a aplicar 
(mg dm-3) (kg ha-1) 

P K P2O5 K2O 
< 3,0 < 40 90-100 90 

 40 a 80 90-100 70 
 80 a 120 90-100 50 
 > 120 90-100 40 

3,0 a 6,0 < 40 70-80 90 
 40 a 80 70-80 70 
 80 a 120 70-80 50 
 > 120 70-80 40 

> 6,0 < 40 50-60 90 
 40 a 80 50-60 70 
 80 a 120 50-60 50 
 > 120 50-60 40 

Fonte: modificado de Embrapa (2006) 

 

Os micronutrientes mais necessários à cultura são: o B, Cu, Mn e Zn 

(EMBRAPA, 2006). As recomendações das doses de micronutrientes para a cultura 

da soja são apresentadas na Tabela 3.6. 

 

Tabela 3.6 Indicação da aplicação de doses de micronutrientes no solo, para a 
cultura da soja 
 

B Cu Mn Zn Teor 
(kg ha-1) 

Baixo 1,5 2,5 6,0 6,0 
Médio 1,0 1,5 4,0 5,0 
Alto 0,5 0,5 2,0 4,0 

Fonte: modificado de Embrapa (2006) 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

4.1 DEFINIÇÃO DO ELEMENTO DE ANÁLISE 

 

 

A geração de resíduos, seja nas formas sólida, líquida ou gasosa está 

condicionada a diversas atividades humanas, dentre elas a atividade urbana 

doméstica. De forma análoga, a qualquer processo de transformação de uma 

matéria-prima em um produto, com a entrada complementar de insumos, 

complementos e implementos e a conseqüente geração de resíduos, a atividade 

urbana doméstica contempla este contexto.  

Ao referir-se aos resíduos sólidos urbanos, faz-se automaticamente uma 

ligação com as formas de tratamento e disposição final adotadas atualmente e sua 

relação com as problemáticas ambientais, sociais, econômicas e políticas que 

envolvem estes resíduos, bem como, a necessidade de ressaltar formas de 

gerenciamento que garanta benefícios em termos globais. Neste sentido, visando 

um gerenciamento de forma sustentável, este estudo definiu como elemento de 

análise os resíduos sólidos urbanos domésticos, especificadamente, a fração 

orgânica presente nestes resíduos, e o processo alternativo de biodigestão 

anaeróbia empregado como método de tratamento para estes resíduos.  

Na Figura 4.1 representa-se de forma esquemática o processo de 

transformação que acontece em uma residência, abrangendo a entrada da matéria-

prima (alimentos) e a saída de produtos (alimentos para as principais refeições 

diárias), além da geração de resíduos, enfocando-se os resíduos sólidos e 

posteriormente o contexto de geração até a disposição final destes resíduos. São 

apresentados cinco métodos propostos para o gerenciamento dos resíduos sólidos, 

todos abrangendo coleta, transporte, mas com formas de separação, tratamento e 

disposição final diferenciadas. Dentre os métodos apresentados, os quatro primeiros 

são comumente adotados no Brasil, e o quinto método proposto engloba o elemento 

que se definiu para analisar neste estudo. 
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Figura 4.1 Representação esquemática do contexto de geração até a disposição 
final de resíduos sólidos urbanos domésticos  
 

 

4.2 VISÃO GERAL DO EXPERIMENTO 

 
 

O experimento consistiu na construção, operacionalização e manutenção de 

um protótipo para o tratamento de resíduos sólidos orgânicos domésticos por meio 

de processo alternativo de biodigestão anaeróbia.  

Para a realização do experimento utilizou-se uma fração orgânica 

padronizada de resíduos sólidos domésticos, resultante de um diagnóstico ambiental 

visando à identificação do potencial de geração de resíduos da atividade urbana 

doméstica. Optou-se pelo uso de uma fração padronizada no intuito de evitar a baixa 

reprodutividade dos dados obtidos e a possível variabilidade do substrato utilizado 

em pesquisas posteriores sobre biodigestão anaeróbia de resíduos sólidos 

orgânicos domésticos.  
Para a condução do experimento baseou-se em um delineamento 

experimental fatorial, utilizando-se um planejamento fatorial completo 23 com 

triplicata no ponto central, resultando em 11 ensaios com condições de operação 



38

diferenciadas, o que permitiu avaliar o efeito dos três fatores escolhidos para o 

estudo sobre a resposta desejada, ou seja, o efeito da agitação, do inóculo e do teor 

de água sobre as condições do material orgânico digerido nos reatores, mais 

especificadamente sobre a qualidade química do biofertilizante. Além dos fatores 

citados anteriormente, observou-se também a variação da temperatura nas paredes 

externas dos reatores, e a variação da qualidade química do material orgânico, 

comparando-se a fração in natura com os tratamentos propostos pelo delineamento 

experimental, bem como se fez estimativas para a aplicabilidade do biofertilizante 

produzido na cultura do milho e da soja. 

 

 

4.3 FRAÇÃO ORGÂNICA PADRONIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

DOMÉSTICOS 

 
 

Para o desenvolvimento do estudo e posterior realização da etapa 

experimental fez-se uma pesquisa visando um diagnóstico ambiental para a 

identificação do potencial de geração de resíduos urbanos domésticos, e 

conseqüente determinação do potencial de geração de resíduos sólidos, no intuito 

de obter-se uma fração orgânica padronizada de resíduos sólidos domésticos. A 

pesquisa abrangeu residências do município de Toledo, localizado na região oeste 

do estado do Paraná. 

A metodologia para a pesquisa contemplou as etapas de definição do 

elemento de análise, identificação das variáveis e parâmetros, desenvolvimento de 

questionários, coleta de dados (pesquisa de campo), desenvolvimento de um banco 

de dados e sua correspondente implementação, tratamento dos dados e 

apresentação dos resultados. 

Primeiramente para a realização da pesquisa foram definidas, dentro do 

elemento de análise (residências), as características das famílias que serviram de 

referência, assim, o plano de amostragem baseou-se em dados populacionais do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), resultando em um universo 

amostral de famílias de cinco integrantes com perfil de consumo médio. Em seguida, 

foram identificadas as variáveis e os parâmetros relacionados com o perfil de 

consumo comum, forma de processamento comum e sua relação comum com a 
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geração de resíduos. Desta forma, identificaram-se várias fontes comuns de geração 

de resíduos ao interior de uma residência. Pela possibilidade de encontrar esses 

elementos comuns, foram contemplados os resíduos gerados na cozinha, durante o 

preparo, consumo e limpeza das principais refeições diárias, os resíduos gerados no 

banheiro (chuveiro e vaso sanitário) e os resíduos gerados na lavanderia. 

Depois de definidos e identificados os elementos comuns, para a condução 

do diagnóstico ambiental, as famílias foram monitoradas diariamente em diferentes 

cenários, correspondentes aos principais períodos do dia, semana e ano, tudo para 

identificar as características qualitativas e quantitativas de consumo e sua relação 

com o respectivo potencial de geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Para 

o caso dos resíduos sólidos, considerou-se os resíduos correspondentes as classes 

embalagens, restos no preparo e restos após o consumo, no caso dos resíduos 

líquidos, os efluentes gerados na cozinha, no banheiro e na lavanderia, e por fim, 

para os resíduos gasosos, o efluente gerado na cozinha. 

Devido ao objetivo principal deste estudo atrelar-se apenas ao foco dos 

resíduos sólidos, mais especificamente a fração orgânica dos resíduos sólidos 

domésticos, a seguir faz-se uma descrição apenas do procedimento adotado para a 

qualificação e quantificação dos resíduos sólidos orgânicos, correspondentes às 

classes restos de alimentos durante o preparo e os restos de alimentos após o 

consumo, os quais serviram de base para a padronização da fração orgânica 

utilizada no experimento. 

Para a qualificação dos restos de alimentos durante o preparo fez-se uma 

divisão em categorias como frutas, verduras, legumes, carnes e ovos, estas ainda 

foram subdivididas em vários elementos pertencentes as suas respectivas 

categorias. Para a quantificação das categorias frutas e legumes, pesou-se cada 

elemento da respectiva categoria, obtendo-se assim o peso total do mesmo, em 

seguida foram pesados os constituintes descartados como cascas, sementes e 

caroços. Posteriormente com estes valores obtidos calculou-se a percentagem de 

resíduo presente em cada elemento. Para as categorias verduras e carnes, 

considerou-se como percentagem descartada um valor de 10% da massa total de 

cada elemento, representados pelas partes estragadas, amassadas ou manchadas 

no caso da primeira categoria e pelos ossos e gorduras no caso da segunda, 

descartados durante o preparo. Para a categoria ovos, considerou-se as unidades 

consumidas e o peso da casca.  
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Com relação aos resíduos descartados após o consumo, representados pelos 

restos de alimentos, considerou-se um valor de 10% do total de alimento consumido 

por uma pessoa em um dia como resíduo resultante. Nesse caso não foram 

qualificados os tipos de resíduos presentes nesta categoria, porém os mesmos são 

de natureza orgânica. 

Para a padronização da fração orgânica de resíduos sólidos domésticos 

considerou-se o potencial de geração dos resíduos sólidos orgânicos e a 

quantificação e qualificação de cada categoria/elemento presente nas classes restos 

no preparo e restos após o consumo. 

 

 

4.4 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

 
 

Anteriormente a definição do procedimento experimental mais adequado, fez-

se uma análise profunda por meio de um levantamento acerca dos fatores, ou seja, 

variáveis e parâmetros inerentes ao processo de biodigestão anaeróbia, resíduo 

orgânico, sistema de biodigestão anaeróbia (bioreator e biomassa), inóculos 

utilizados para biodigestão anaeróbia, fatores ambientais ligados ao processo de 

biodigestão anaeróbia, produtos gerados pelo processo, como o biogás e o 

biofertilizante. Todas as informações possíveis foram buscadas no intuito de 

considerar todos os fatores ligados ao assunto, e definir de acordo com os recursos 

físicos e econômicos disponíveis, bem como o tempo disponível para a realização 

do experimento, os fatores a serem estudados, as faixas de estudo de cada um 

deles e as respostas de interesse. 

Dessa forma, depois da análise do processo de biodigestão anaeróbia, 

definiu-se como fatores a serem estudados a agitação, inóculo e teor de água, como 

faixas de estudo destes fatores respectivamente, agitação semanal, quinzenal e 

ausência de agitação; 2,5 L, 1,5 L e ausência de inóculo; 20 L, 10 L e ausência de 

teor de água, e como resposta desejada a ser obtida com a realização do 

planejamento experimental a condição do material orgânico digerido, ou seja, a 

qualidade química do biofertilizante. Ressalta-se que a agitação consistiu em 

movimentos rotacionais nos reatores e o tempo dos ensaios correspondeu a 10 

minutos de agitação. 
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Em função da variável resposta a ser estudada estar vinculada á influência do 

número de fatores envolvidos no estudo, optou-se pela realização de um 

delineamento experimental fatorial, compreendendo um planejamento fatorial 

completo 23 com triplicata no ponto central, resultando em 11 ensaios experimentais, 

para a seleção dos fatores intervenientes ao processo alternativo de biodigestão 

anaeróbia. Na Tabela 4.1 pode ser visualizado o planejamento experimental utilizado 

no estudo. 

 
Tabela 4.1 Planejamento fatorial completo 23 com triplicata no ponto central 
investigando o efeito da agitação, inóculo e teor de água nas condições do material 
digerido pelo processo alternativo de biodigestão anaeróbia. 
 

Fatores em níveis codificados Ensaios 
X1 X2 X3 

1 - - - 
2 + - - 
3 - + - 
4 + + - 
5 - - + 
6 + - + 
7 - + + 
8 + + + 
9 0 0 0 

10 0 0 0 
11 0 0 0 
    

Níveis reais Fatores +1 0 -1 
X1 - Agitação (período)  semanal quinzenal 0 
X2 – Inóculo (L) 2,5 1,5 0 
X3 - Teor de água (L) 20 10 0 

 

 

4.5 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO PARA O PROCESSO ALTERNATIVO 

DE BIODIGESTÃO ANAERÓBIA  

 
 

Para o desenvolvimento do protótipo baseou-se em um módulo alternativo de 

biodigestão anaeróbia, utilizado em pesquisas para o tratamento de resíduos de 

suínos e bovinos, proposto por participantes do projeto de pesquisa da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), denominado Pró-Natureza Limpa, que 
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contempla um pedido de patente sob o número MU 8403433-5 (MOREJON et al. 

2004). Além disso, baseou-se também no planejamento experimental proposto para 

o estudo, em função do material necessário para a realização do número de ensaios 

experimentais. 

Primeiramente fez-se uma projeção para o desenvolvimento do protótipo, e na 

seqüência um levantamento do material necessário para a construção do mesmo, 

dentre estes, alguns materiais foram reaproveitados do módulo citado anteriormente, 

os demais materiais foram comprados. De forma exemplificada utilizou-se para a 

construção do protótipo: 11 reatores de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) com 

capacidade de 142 L cada; 11 frascos de vidro incolor com capacidade de 3 litros 

cada; mangueira da marca Good Year Spraflex Wingfoot PT 300 com um diâmetro 

de 3/8; parafusos sextavados M16 por 50 com um comprimento de 5 cm e um 

diâmetro de 16 mm; parafuso sextavado 5/8 por 6 com um comprimento de 15 cm e 

um diâmetro de 16 mm; arruela lisa e porcas para parafuso com diâmetro 16 mm; 

abraçadeiras 12-16; válvulas para controle do gás; pedaços de câmara de pneu para 

vedação dos frascos de vidro; chapas de ferro 20 x 20 cm para fechamento dos 

frascos de vidro; estrutura em ferro para suporte de quatro reatores e estrutura em 

ferro para o suporte dos frascos de vidro.  

Depois de adquiridos os materiais necessários deu-se início as atividades 

para a instalação do protótipo. Em um primeiro momento os reatores foram 

higienizados, pois continham resíduos de outro experimento, em seguida os 

mesmos foram pintados com tinta preta fosca e devidamente numerados, 

posteriormente em cada abertura da tampa dos reatores fixou-se um parafuso 

representando o ponto de saída do biogás e permitindo a conexão da mangueira 

para transportar o biogás até os frascos de vidro.  

Na seqüência os frascos de vidro foram acondicionados na estrutura de ferro, 

para isso cortou-se pedaços de câmara de pneus no formato do fundo e da abertura 

dos frascos para segurá-los de forma mais eficiente nesta estrutura, na parte da 

abertura colocou-se sobre este pedaço de câmara a chapa de ferro, 

seqüencialmente todos os frascos foram dispostos sobre a estrutura sendo 

afirmados por parafusos localizados no suporte. No orifício presente na chapa de 

ferro conectou-se a mangueira advinda do reator e depois adicionou-se água aos 

frascos pelo outro orifício presente na chapa de ferro, dessa forma por meio da ação 
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de borbulhamento provocado pelo gás em contato com a água, tem-se o controle do 

tempo de residência do material orgânico em cada reator (bolhômetro). 

No percurso entre a saída do biogás dos reatores e sua entrada no frasco de 

vidro foram colocadas válvulas para controle do gás (abertura/fechamento), caso 

exista uma eventual necessidade de transporte do sistema a algum ponto, e ainda 

estão presentes no sistema abraçadeiras que tem como função prender as 

mangueiras aos reatores e aos frascos de vidros. Os reatores que necessitam da 

agitação com maior intensidade, conforme estabelecido anteriormente pelo 

planejamento experimental utilizado neste estudo, foram colocados na estrutura de 

ferro, que permite uma agitação de forma mais eficaz. 

 
 
4.6 INÓCULO 

 
 

Como inóculo utilizou-se um material orgânico biodigerido proveniente de um 

experimento de biodigestão anaeróbia para o tratamento de restos de material 

orgânico advindos de supermercado. Este experimento contemplou uma pesquisa 

realizada por integrantes do Projeto Pró-Natureza Limpa e foi realizado para avaliar 

a capacidade de biodigestão de resíduos provenientes de supermercado, consistiu 

na colocação de uma fração orgânica composta por restos de frutas, verduras e 

legumes em um reator de 50 L por um período de detenção de 90 dias. Na Figura 

4.2 pode ser observada a condição de digestão do material orgânico no momento da 

abertura do reator para posterior utilização como inóculo neste experimento. 

 

 
Figura 4.2 Aspecto visual da condição de digestão do material orgânico utilizado 
como inóculo no experimento 
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4.7 OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO PROTÓTIPO PARA O 

PROCESSO ALTERNATIVO DE BIODIGESTÃO 

 

 

4.7.1 Coleta do material orgânico utilizado no experimento 

 

 

Depois da montagem do protótipo, iniciou-se a etapa de coleta do material 

orgânico para carregar os reatores, baseando-se nas categorias/elementos da 

fração orgânica padronizada de resíduos sólidos domésticos.  

O material orgânico correspondente às categorias frutas, verduras e legumes 

foi coletado em pátios de descarte de resíduos de supermercados, sendo este 

material cedido por estes estabelecimentos. O material orgânico correspondente à 

categoria ovos, carnes e restos de alimentos foi coletado pelas próprias empresas 

colaboradoras que cederam estes resíduos e armazenados em recipientes 

adequados para posterior transporte e acondicionamento nos reatores. 

A Figura 4.3 ilustra o procedimento de coleta de parte do material orgânico 

cedida por um dos estabelecimentos colaboradores, inicialmente, os resíduos foram 

acondicionados em embalagens plásticas e posteriormente pesados para o controle 

da quantidade necessária correspondente a cada categoria para a realização do 

experimento. 

 

(a) (b) 
 

Figura 4.3 Procedimento de coleta de material orgânico 
Legenda: (a) armazenamento do material orgânico coletado em embalagem plástica, (b) pesagem do 
material orgânico coletado   
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4.7.2 Carregamento dos reatores 

 

 

Posteriormente a coleta e ao armazenamento, o material orgânico foi 

transportado até o local do experimento, situado no Campus de Toledo da 

UNIOESTE. Depois da obtenção de todo material orgânico necessário para a 

realização do experimento iniciou-se a etapa de pesagem de cada elemento para 

ser colocado nos reatores, para isto utilizou-se uma balança comercial com 

capacidade para 10 kg. Primeiramente colocou-se nos reatores os resíduos 

correspondentes aos da categoria restos de alimentos, em seguida foram 

adicionados os correspondentes as carnes, ovos, frutas, verduras e legumes. 

Com todo o material orgânico adicionado em cada reator, fez-se na seqüência 

a adição do inóculo e da água aos respectivos reatores, conforme proposto no 

planejamento experimental, ou seja, nos reatores 9, 10 e 11 foram adicionados 1,5 L 

de inóculo e 10 L de água, nos reatores 3, 4, 7 e 8 foram adicionados 2,5 L de 

inóculo e nos reatores 5, 6, 7 e 8 foram adicionados 20 L de água. A seqüência das 

atividades para o carregamento dos reatores está representada nas Figuras 4.4, 4.5 

e 4.6. 

 

(a) (b) (c) 
 

Figura 4.4 Colocação do material orgânico nos reatores 
Legenda: (a) pesagem do material orgânico, (b) colocação do material orgânico no reator, (c) vista 
superior do material orgânico adicionado no reator 
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(b) (c) (a) 
 

Figura 4.5 Colocação do inóculo nos reatores 
Legenda: (a) retirada do inóculo do reator experimental, (b) colocação do inóculo no reator, (c) vista 
superior do material orgânico com inóculo adicionado no reator 
 

(a) (b) (c) 
 

Figura 4.6 Colocação da água nos reatores 
Legenda: (a) colocação da água no reator, (b) vista superior do material orgânico com 20 L de água 
adicionada no reator, (c) vista superior do material orgânico com 10 L de água adicionada no reator 
 

 

4.7.3 Início da operacionalização do protótipo 

 

 

Depois da etapa de carregamento fechou-se as tampas de cada reator e os 

mesmos foram vedados com um anel de ferro próprio para este fim, de modo a 

impedir vazamentos e garantir a condição anaeróbia no processo alternativo de 

biodigestão. Na seqüência os reatores foram colocados na posição horizontal, e 

procedeu-se a agitação dos mesmos de acordo com o planejamento experimental, o 

que corresponde a uma agitação semanal nos reatores 2, 4, 6 e 8 e a uma agitação 

quinzenal nos reatores 9,10 e 11. Na Figura 4.7 pode ser visualizada a realização 

desta etapa. 
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(b) PI0801312-8  10.04.2008(a) 

8 6 
4 2 

 
Figura 4.7 Início da operacionalização do protótipo 
Legenda: (a) vista lateral do protótipo com reatores na posição horizontal, (b) agitação manual dos 
reatores de acordo com o planejamento experimental.  
 

 

4.7.4 Monitoramento do sistema de biodigestão  

 

 

O monitoramento do sistema consistiu na verificação de possíveis 

vazamentos no sistema, agitação dos reatores conforme o estabelecido no 

planejamento experimental e principalmente observações referentes ao tempo de 

residência do material orgânico nos reatores, controlado pela ação do 

borbulhamento da água nos frascos de vidro, além de verificar as condições de 

temperatura ambiente e a temperatura da parede externa do reator para posterior 

verificação de possíveis intervenções nas condições operacionais do processo. 

 

 

4.8 ANÁLISES QUÍMICAS DO BIOFERTILIZANTE  

 

 

As análises químicas foram realizadas em amostras sólidas, sendo os 

parâmetros determinados: Carbono Orgânico Total (COT), Nitrogênio total (N total), 

Fósforo total (P total), Potássio (K), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Cobre (Cu), Zinco 

(Zn), Ferro (Fe), Manganês (Mn), Cádmio (Cd), Chumbo (Pb) e Cromo (Cr). As 

determinações foram efetuadas no Laboratório de Química Ambiental e Instrumental 
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do Centro de Ciências Agrárias da UNIOESTE – Campus Marechal Cândido 

Rondon. 

Para a realização das análises, primeiramente, após a coleta das amostras, 

fez-se a secagem em estufa com circulação de ar a 65 ºC por 48 h. Posteriormente 

as amostras foram moídas para obter-se a homogeneização de sua granulometria. A 

seguir segue uma breve descrição da metodologia empregada para cada parâmetro 

determinado. 

 

 

4.8.1 Carbono Orgânico Total 

 

 

A determinação de COT baseou-se no método indireto da oxidação do 

carbono orgânico por via úmida, denominado Método Walkley-Black (PAVAN, 1992). 

O método Walkley-Black consiste na oxidação da matéria orgânica pelo 

dicromato de potássio (K2Cr2O7) no meio ácido, sendo a reação acelerada pelo 

aquecimento gerado na adição do ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado. O excesso 

de dicromato é titulado com sulfato ferroso (FeSO4) e o teor de matéria orgânica 

calculado pela quantidade de dicromato reduzido.  

Para a determinação do COT, transferiu-se 1 cm3 da amostra para erlenmeyer 

de 250 mL, adicionou-se 10 mL da solução de K2Cr2O7 e 10 mL de H2SO4. Deixou-

se esfriar por 30 minutos, adicionou-se 50 mL de água destilada e 0,5 mL do 

indicador difenilamina 1%. Titulou-se lentamente com a solução de FeSO4 até 

coloração verde (V1). Para a prova em branco pipetou-se 10 mL da solução de 

K2Cr2O7 e adicionou-se 10 mL de H2SO4 e deixou-se esfriar. Após, adicionou-se 50 

mL de água destilada e 0,5 mL do indicador difinilamina. Titulou-se com FeSO4 (V2). 

Para os cálculos de determinação da percentagem de carbono nas amostras, 

conforme Bloch (1992), utilizou-se a Equação 1: 

3

12%
V

VVC −
=η  (1)

onde: V1 = volume de FeSO4 1 N, em mL, gasto na amostra; V2 = volume de FeSO4 

1 N, em mL, gasto na prova em branco; V3 = volume da amostra em cm3; e η = 

constante que indica a eficiência do método, neste caso assumiu-se o valor de 

0,3896. 
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Para os cálculos de conversão da porcentagem de carbono para o teor de 

matéria orgânica (mg kg-1) presente na amostra, utilizou-se a Equação 2: 

02,12,17%. ⋅⋅= COM  (2)

 

 

4.8.2 Nitrogênio Total 

 

 

Para a extração e determinação do N primeiramente fez-se a digestão 

sulfúrica das amostras e posteriormente a destilação pelo método Kjeldahl. Os 

procedimentos adotados para a determinação do N basearam-se na metodologia 

proposta por Tedesco (1995). A seguir relata-se de forma detalhada o procedimento 

utilizado para esta determinação. 

 

 

4.8.2.1 Extração/Digestão de N 

 

 

Para a digestão sulfúrica pesou-se 0,2 g de cada amostra e colocou-se em 

tubo de digestão seco, adicionou-se 1 mL de peróxido de hidrogênio (H2O2) , 2 mL 

de H2SO4 concentrado (na capela de exaustão) e 1 g da mistura digestora, colocou-

se as amostras no bloco digestor a 160-180 ºC até evaporar a água, na seqüência 

aumentou-se a temperatura a 350-375 ºC, e após a amostra clarear (verde claro) 

manteve-se esta temperatura por mais 1 h. Posteriormente, após o esfriamento do 

extrato, retirou-se os tubos do bloco digestor, agitou-se as amostras com o agitador 

de tubos e transferiu-se as mesmas para balão volumétrico completando-se o 

volume para 50 mL com água destilada. 
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4.8.2.2 Determinação de N Total 

 

 

Na seqüência pipetou-se 10 mL do extrato para balão de destilação de 100 

mL, adicionou-se 5 mL de hidróxido de sódio (NaOH) 10 mol L-1 e iniciou-se a 

destilação, sendo que primeiramente destilou-se uma prova em branco. Recebeu-se 

o destilado em um erlenmeyer contendo 5 mL de indicador de ácido bórico (H3BO3), 

destilou-se até coletar 35-40 mL e, por fim, titulou-se o destilado com H2SO4 0,025 

mol L-1. 

Para os cálculos de determinação da percentagem de N Total nas amostras, 

conforme Bremner (1966), utilizou-se a Equação 3: 

( )
10000

55700% 21 ⋅⋅⋅−
=

VVN  (3)

onde: V1 = mL H+ amostra e V2 = mL H+ branco. 

 

 

4.8.3 Fósforo Total  

 

 

A determinação do P baseou-se Espectroscopia Visível através do método 

colorimétrico do metavanadato. Para a obtenção do extrato utilizou-se a digestão 

nitro-perclórica. Os procedimentos adotados para a determinação do P basearam-se 

na metodologia proposta por Malavolta, Vitti & Oliveira (1997). A seguir é 

apresentada a descrição da metodologia utilizada. 

 

 

4.8.3.1 Digestão nitro-perclórica 

 

 

Primeiramente pesou-se 500 mg de cada amostra (seca e moída) e colocou-

se em tubo de digestão, depois adicionou-se 6 mL de uma mistura de ácido nítrico 

(HNO3) e ácido perclórico (HClO4) na proporção 2:1 (v/v), colocou-se as amostras no 

bloco digestor, aumentando-se gradativamente a temperatura até atingir 160 ºC e 

manteve-se esta temperatura até o volume ser reduzido pela metade (cerca de 40 
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minutos). Decorrido este tempo, aumentou-se a temperatura para 210 ºC, e 

manteve-se a mesma até a obtenção de fumos brancos de HClO4 e o extrato 

apresentar-se incolor (cerca de 20 minutos). Posteriormente, após o esfriamento do 

extrato, retirou-se os tubos do bloco digestor, agitou-se as amostras com o agitador 

de tubos e transferiu-se as mesmas para balão volumétrico completando-se o 

volume para 50 mL com água destilada.  

 

 

4.8.3.2 Determinação de P Total 

 

 

Para a determinação do P utilizou-se como reagentes: solução aquosa de 

molibdato de amônio a 5% ((NH4) 6Mo7O24), solução de metavanadato de amônio a 

0,25% (NH4VO3), reativo misturado (solução de molibdato + solução de  

metavanadato), solução-estoque de fósforo (80 mg L-1 de P) e soluções-padrão de 

P. 

Para a obtenção da curva-padrão pipetou-se 5 mL dos padrões para tubo 

adequado, adicionou-se 2 mL do reativo misturado e homogeinizou-se, deixou-se 

em repouso por 5 minutos e fez-se a leitura em Espectroscopia Visível, utilizando-se 

λ = 420 nm. Para a preparação das amostras pipetou-se 2 mL do extrato nitro-

perclórico para tubo adequado, adicionou-se 4 mL de água destilada e 2 mL do 

reativo colorido e homogeneizou-se-as. Na seqüência adotou-se o mesmo 

procedimento utilizado para a curva-padrão.  

 

 

4.8.4 Determinação de K, Ca, Mg, Cu, Zn, Fe, Mn, Cd, Pb e Cr 

 

 

Para a determinação dos elementos citados acima, utilizou-se a digestão 

nitro-perclórica para a obtenção do extrato (MALAVOLTA, VITTI & OLIVEIRA, 1997) 

e a espectrometria de absorção atômica (modalidade chama) para a quantificação 

destes elementos (WELZ, 1985). 
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4.9 CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO DO 

BIOFERTILIZANTE 

 

 

4.9.1 Cultura do milho  

 

 

Em função dos dados disponíveis na literatura relativos às exigências 

nutricionais e recomendações para a adubação da cultura do milho (apresentadas 

no item 3.5.1.2), as estimativas de aplicação do biofertilizante foram delimitadas para 

os macronutrientes N, P e K e para o micronutriente Zn, sendo que, para a 

determinação das quantidades de biofertilizante a ser aplicado (kg) em cada hectare 

(ha), dividiu-se os valores das doses de aplicação recomendadas pelos teores de 

cada elemento (kg) obtidos em cada tratamento do experimento. 

Com relação ao N, considerou-se as recomendações de adubação 

apresentadas anteriormente na Tabela 3.2. Para as estimativas de aplicação do 

biofertilizante em função do K, considerou-se as recomendações apresentadas 

anteriormente na Tabela 3.3. Para o caso do P, considerou-se as recomendações 

apresentadas na Tabela 3.4. 

Ressalta-se que tanto para o caso do K, quanto para o caso do P, os valores 

recomendados foram convertidos, utilizando-se uma conversão de fatores proposta 

por Coelho (2007), onde divide-se o valores de K2O e P2O5 por 1,20 e 2, 29, 

obtendo-se desta forma, os valores de K e P a serem aplicadas, respectivamente. 

 

 

4.9.2 Cultura da soja 

 

 

As estimativas de aplicação do biofertilizante para a cultura da soja 

basearam-se em dados disponíveis na literatura relativos às exigências nutricionais 

e recomendações para a adubação da cultura da soja, apresentadas no item 3.5.2.2, 

além disso, tais estimativas contemplaram os elementos que foram determinados 

nas análises químicas efetuadas para determinar a qualidade do biofertilizante 
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produzido pelo processo alternativo de biodigestão, correspondentes aos 

macronutrientes N, P e K e aos micronutrientes Cu, Mn e Zn. 

Para o N, considerou-se a recomendação de adubação em função da 

produtividade a ser obtida (80 kg de N para 1000 grãos) e os valores da 

produtividade média da cultura da soja em nível nacional e em nível estadual, o 

equivalente a um rendimento médio da produção de 2 815 kg ha-1 e 2 964 kg ha-1, 

respectivamente. De forma exemplificada, primeiramente multiplicou-se a 

quantidade recomendada para a adubação (80 kg de N) pelo valor da produtividade 

média da cultura, dividindo-se na seqüência o valor obtido pela produtividade obtida 

com esta dose de N aplicada (1000 grãos), obtendo-se o valor da dose de N a ser 

aplicada para a produtividade requerida, posteriormente dividiu-se este valor pelo 

teor de N (kg) presente em cada tratamento do experimento. 

Para o caso do P e K, foram consideradas as recomendações apresentadas 

na Tabela 3.5. No caso das estimativas em função dos micronutrientes, foram 

consideradas as recomendações apresentadas na Tabela 3.6. Para as 

determinações das quantidades de biofertilizante a ser aplicado (kg) em cada 

hectare (ha), dividiu-se os valores das doses de aplicação recomendadas pelos 

teores de cada elemento (kg) obtidos em cada tratamento do experimento. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES EM RELAÇÃO AO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

 

Depois da pesquisa de campo, do tratamento dos dados, da qualificação e 

quantificação dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos, foi possível determinar o 

potencial de geração de resíduos da atividade urbana doméstica.  

De maneira geral, a pesquisa demonstrou que são gerados 0,0391 toneladas 

de CO2/mês de resíduos gasosos provenientes da cozinha devido à combustão do 

GLP, 17,24 m3/mês de resíduos líquidos, provenientes de efluentes da cozinha (pia 

e óleo), efluentes do banheiro (pia e vaso sanitário) e efluentes da lavanderia, e, por 

fim, 0,0274 toneladas/mês de resíduos sólidos, provenientes do consumo, 

resultando nas classes embalagens, restos no preparo e restos após o preparo. 

De forma específica, dando ênfase a um dos objetivos deste estudo, em 

relação aos resíduos sólidos, a pesquisa demonstrou que do total gerado (0,0274 

toneladas/mês), 0,0034 toneladas/mês correspondem à classe embalagens, 

representando 12,4%, 0,015 toneladas/mês correspondem à classe restos no 

preparo, representando 54,75% e que 0,009 toneladas/mês correspondem à classe 

restos após o consumo, representando 32,85% do total de resíduos sólidos gerados. 

Ressalta-se diante desses resultados, que o potencial de geração de resíduos 

sólidos orgânicos domésticos equivale a 0,024 toneladas/mês, representando 87,6% 

do total, sendo notório destacar que na condição atual de gerenciamento dos 

resíduos sólidos urbanos, o destino desta parcela orgânica é o aterro sanitário, o 

que traz como impacto negativo a redução da vida útil dos aterros, bem como, o não 

aproveitamento destes resíduos orgânicos que apresentam um valor comercial 

explícito/implícito agregado, e ainda cabe destacar que, a metodologia proposta por 

este estudo propõe a transformação destes resíduos em produtos de valor 

agregado, por meio do processo alternativo de biodigestão anaeróbia. 

A partir desses resultados, e da qualificação e quantificação de cada 

categoria/elemento correspondente às classes restos no preparo e restos após o 

consumo, tornou-se possível padronizar a fração orgânica de resíduos sólidos 

domésticos. Na Figura 5.1 representa-se por meio de um esquema o processo de 
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transformação da atividade doméstica (família com cinco integrantes e perfil de 

consumo médio) e a conseqüente geração de resíduos, podendo-se perceber o 

potencial de geração dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos. 

 
 

Processo de Transformação
(Atividade doméstica, família com 5 
integrantes e com perfil de consumo 

médio) 
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Total: 0,0274 ton/mês  
Figura 5.1 Esquema do processo de transformação da atividade doméstica que gera 
resíduos sólidos, líquidos e gasosos 
Fonte: Morejon, Fabris & Laufer (2007) 

 

Os resultados do potencial de geração da fração orgânica dos resíduos 

sólidos domésticos, demonstrando quantitativamente e qualitativamente cada 

categoria/elemento presente nesta fração são apresentados na Tabela 5.1. Com 

base nos resultados fornecidos pela padronização da fração orgânica de resíduos 

sólidos domésticos, foi possível obter os respectivos valores correspondentes às 

categorias e elementos utilizados no experimento, de forma a garantir as mesmas 

condições de carregamento do material orgânico em cada ensaio experimental, 

sendo que cada ensaio correspondeu a um reator carregado com 50 kg desta 

fração. Na Tabela 5.2 estão representados os respectivos valores de cada 
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categoria/elemento utilizados em cada reator (segunda coluna) e os respectivos 

valores utilizados nos 11 reatores (última coluna).  

 
Tabela 5.1 Resultados do diagnóstico ambiental para a identificação do potencial de 
geração da fração orgânica de resíduos sólidos domésticos  
 

Categoria / 
elemento 

Peso (kg) da 
categoria/elemento

% do elemento por 
categoria 

% da categoria 
/elemento 

FRUTAS 10,90 - 43,95 
Abacaxi 0,50 4,59 2,02 
Banana 0,13 1,19 0,52 
Laranja 0,32 2,94 1,29 
Limão 0,08 0,73 0,32 
Maça 0,26 2,39 1,05 
Mamão 2,88 26,42 11,61 
Manga 0,15 1,38 0,60 
Maracujá 0,11 1,01 0,44 
Melancia 4,72 43,30 19,03 
Melão 0,30 2,75 1,21 
Pêssego  0,65 5,96 2,62 
Tomate 0,80 7,34 3,23 
LEGUMES 1,90 - 7,66 
Abobrinha 0,07 3,68 0,28 
Alho 0,01 0,53 0,04 
Batata 0,41 21,58 1,65 
Beterraba 0,08 4,21 0,32 
Cebola 0,89 46,84 3,59 
Cenoura 0,09 4,74 0,36 
Chuchu 0,35 18,42 1,41 
VERDURAS 0,80 - 3,23 
Agrião 0,11 13,75 0,44 
Alface 0,07 8,75 0,28 
Brócolis 0,16 20,00 0,65 
Couve 0,13 16,25 0,52 
Couve – flor 0,04 5,00 0,16 
Espinafre 0,08 10,00 0,32 
Repolho 0,12 15,00 0,48 
Rúcula 0,09 11,25 0,36 
CARNES 2,10 - 8,47 
Boi 0,40 19,05 1,61 
Frango 1,25 59,52 5,04 
Peixe 0,25 11,90 1,01 
Porco 0,20 9,52 0,81 
OVOS 0,14 100 0,56 
RESTOS DE 
ALIMENTOS 9,00 100 36,29 

TOTAL 24,80 - 100 
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Tabela 5.2 Valores da fração orgânica padronizada de resíduos sólidos domésticos 
utilizados no experimento 
 

Categoria/ 
elemento 

Peso (kg) da 
categoria/elemento

% da categoria / 
elemento 

Total (kg) utilizado 
para os 11 reatores 

FRUTAS 21,98 43,95 241,73 
Abacaxi 1,01 2,02 11,09 
Banana 0,26 0,52 2,88 
Laranja 0,65 1,29 7,10 
Limão 0,16 0,32 1,77 
Maça 0,52 1,05 5,77 
Mamão 5,81 11,61 63,87 
Manga 0,30 0,60 3,33 
Maracujá 0,22 0,44 2,44 
Melancia 9,52 19,03 104,68 
Melão 0,60 1,21 6,65 
Pêssego  1,31 2,62 14,42 
Tomate 1,61 3,23 17,74 
LEGUMES 3,83 7,66 42,14 
Abobrinha 0,14 0,28 1,55 
Alho 0,02 0,04 0,22 
Batata 0,83 1,65 9,09 
Beterraba 0,16 0,32 1,77 
Cebola 1,79 3,59 19,74 
Cenoura 0,18 0,36 2,00 
Chuchu 0,71 1,41 7,76 
VERDURAS 1,61 3,23 17,74 
Agrião 0,22 0,44 2,44 
Alface 0,14 0,28 1,55 
Brócolis 0,32 0,65 3,55 
Couve 0,26 0,52 2,88 
Couve – flor 0,08 0,16 0,89 
Espinafre 0,16 0,32 1,77 
Repolho 0,24 0,48 2,66 
Rúcula 0,18 0,36 2,00 
CARNES 4,23 8,47 46,57 
Boi 0,81 1,61 8,87 
Frango 2,52 5,04 27,72 
Peixe 0,50 1,01 5,54 
Porco 0,40 0,81 4,44 
OVOS 0,28 0,56 3,10 
RESTOS DE 
ALIMENTOS 18,15 36,29 199,60 

TOTAL 50 100 550 
 

 

 

 



58

5.2 CONSIDERAÇÕES EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE BIODIGESTÃO  

 

 

O sistema proposto para o tratamento dos resíduos sólidos orgânicos 

domésticos, por meio de processo alternativo de biodigestão, caracteriza-se por N 

reatores anaeróbios dispostos numa matriz R (m, n) de m linhas e n colunas 

contendo reatores anaeróbios modulares, onde o número “m” de reatores 

localizados nas linhas é função da quantidade de resíduo sólido orgânico gerado na 

fonte e, o número “n” de reatores alocados nas colunas é função do tempo de 

residência (tempo necessário para a digestão total do material orgânico contido nos 

reatores) sendo este, determinado pelo período de formação de bolhas no 

bolhômetro, ou seja, quando cessa a formação de bolhas a digestão é considerada 

completa. Os reatores anaeróbios modulares para a digestão dos resíduos 

orgânicos domésticos, caracterizam-se por tanques, cada um desses contendo uma 

abertura com tampa ocupando no mínimo dois terços de uma das superfícies 

transversais; sistema para fechamento hermético da tampa (tampa com rosca ou 

tampa com anel de pressão); bico para saída de produto gasoso, substituível, com 

rosca e localizado na tampa próximo do perímetro; engate rápido com abraçadeira 

de aperto regulável para conectar mangueira flexível para conduzir o produto gasoso 

até o detector de bolhas. Acrescenta-se ainda que o sistema proposto caracteriza-se 

pelo funcionamento de cada reator em batelada, mas que de forma conjunta 

configura-se como um sistema contínuo. 

A diferença do sistema alternativo proposto em relação á metodologia 

convencional adotada para o tratamento de resíduos sólidos domésticos (aterro 

sanitário), está no fato de que, primeiro, na metodologia convencional quando o 

resíduo orgânico é processado, este não se encontra puro, ou seja, os resíduos 

sólidos constituem uma fração de vários materiais, tanto de natureza orgânica, 

quanto de natureza inorgânica; segundo, após o processamento dos resíduos não é 

possível o aproveitamento do material sólido resultante; terceiro, no caso do sistema 

convencional, não é possível à utilização de uma matriz de R (m, n) reatores de m x 

n reatores modulares e, por fim, no sistema convencional, o material utilizado na 

digestão, se transforma em outros subprodutos altamente nocivos ao meio ambiente 

após saturação do volume do local receptor. 
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Com relação ao desenvolvimento do protótipo para o processo alternativo de 

biodigestão anaeróbia, as condições operacionais propostas pelo delineamento 

experimental e os recursos disponíveis para o desenvolvimento do estudo, 

delimitaram a construção do mesmo, de modo geral a estrutura empregada, 

possibilitou as condições operacionais necessárias para a realização do 

experimento. Os materiais empregados para a construção do protótipo e a 

montagem da sua estrutura mostraram-se eficientes, possibilitando no caso do 

sistema de vedação, manter a condição anaeróbia nos reatores; no caso da 

estrutura para o suporte dos reatores, criar uma condição de agitação mais 

uniforme; e no caso do sistema para transporte do biogás, proporcionar a ação de 

borbulhamento da água nos frascos de vidro (bolhômetro), o que permitiu visualizar 

a geração do biogás em cada reator e relativamente a ocorrência da atividade 

microbiana nos reatores. 

Na Figura 5.2 pode ser visualizado com detalhes a estrutura do protótipo 

proposto para o tratamento de resíduos sólidos orgânicos domésticos. 

 

(a) 
(b)

(f)

(d) 

(e) 

(c)

PI0801312-8  10.04.2008 

2 4 
6 8 

 
Figura 5.2 Protótipo proposto para a realização do experimento 
Legenda: (a) parafuso para conexão da mangueira, (b) mangueira para transporte do biogás, (c) 
estrutura para suporte dos frascos de vidro, (d) estrutura para suporte dos reatores, (e) abraçadeiras, 
(f) válvulas  
 

Ressalta-se ainda, que vários aspectos inovadores foram implementados na 

confecção e operação deste módulo, desde a etapa de coleta dos resíduos sólidos 

gerados na atividade doméstica, transporte, método/tecnologia diferenciada para o 
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processamento do resíduo sólido orgânico separado na fonte, método diferenciado 

para o processamento dos produtos gasosos, método diferenciado para o 

processamento dos produtos sólidos e apresentação de alternativas de 

aplicação/uso dos produtos sólidos, líquidos e gasosos resultantes dos processos de 

transformação, as quais contemplam o sistema alternativo de tratamento proposto, 

possibilitaram um pedido de Patente, sob o título de “Sistema modular de coleta, 

transporte e industrialização de resíduos sólidos domésticos’’, submetido ao Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI), sob o número PI0801312-8, datado em 

10.04.2008 (MOREJON et al. 2008). Estas informações podem ser comprovados no 

Anexo 01. 

 

 

5.3 CONSIDERAÇÕES EM RELAÇÃO AOS PARÂMETROS OPERACIONAIS 

AVALIADOS  

 

 

5.3.1 Planejamento Experimental 

 

 

As considerações estatísticas, obtidas com a análise dos dados relativa aos 

resultados do experimento, demonstradas a seguir, estabeleceram os critérios para 

definir os fatores experimentais analisados (agitação, inóculo e teor de água), que 

tiveram efeito significativo, a um nível de confiança de 95% (p < 0,05), sobre a 

variável resposta desejada, ou seja, sobre a qualidade química do material orgânico 

digerido (biofertilizante). Neste caso, delimitou-se a análise estatística, as respostas 

correspondentes as variáveis químicas, referentes aos macronutrientes primários (N, 

P, K), macronutrientes secundários (Ca, Mg) e aos micronutrientes (Cu, Zn, Mn, Fe), 

devido a grande importância desses elementos, considerados essenciais para o 

desenvolvimento vegetal de uma cultura.  
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5.3.1.1 Macronutrientes primários  

 

 

Os resultados obtidos para cada ensaio experimental em relação aos 

macronutrientes primários, correspondentes a N, P e K, podem ser observados na 

Tabela abaixo.  

 

Tabela 5.3 Dados do experimento – Macronutrientes primários 
 

Fatores em 
níveis 

codificados 
Fatores em níveis reais Respostas 

quantificadas 

N P K 

En
sa

io
s 

X1 X2 X3 Agitação 
(período) 

Inóculo 
(litros) 

Teor de 
água  
(litros) g kg-1 

1 - - - sem agitação   0,0 0,0 47,3 7,0 18,3
2 + - - semanal 0,0 0,0 58,6 2,8 19,2
3 - + - sem agitação 2,5 0,0 55,6 4,6 20,7
4 + + - semanal 2,5 0,0 68,3 4,3 25,4
5 - - + sem agitação 0,0 20,0 63,9 4,0 16,2
6 + - + semanal 0,0 20,0 32,0 2,8 23,4
7 - + + sem agitação 2,5 20,0 43,8 2,3 17,3
8 + + + semanal 2,5 20,0 22,8 1,9 8,7 
9 0 0 0 quinzenal 1,5 10,0 73,1 4,3 19,3
10 0 0 0 quinzenal 1,5 10,0 75,3 3,6 22,0
11 0 0 0 quinzenal 1,5 10,0 44,5 4,2 26,1

 
Na Tabela 5.4 são apresentadas às estimativas dos efeitos para os 

macronutrientes primários, onde pode-se observar os valores dos efeitos de cada 

variável estudada, assim como os coeficientes, seus respectivos erros padrões e p-

valor. Os fatores considerados significativos ao nível de significância de 95% estão 

apresentados em negrito e itálico. 

Pode-se perceber para o caso do N e do K que os efeitos das variáveis 

analisadas (agitação, inóculo e teor de água), bem como as interações entre os 

efeitos destas variáveis, não foram significativas ao nível de significância de 95%, ou 

seja, os efeitos apresentam valores de p > 0,05. Já para o caso do P, pode-se 

perceber que o efeito da agitação (X1), do teor de água (X3) e a interação entre os 

efeitos da agitação e do inóculo (X1 e X2) foram significativos, apresentando valores 

de p < 0,05, sendo que, os efeitos agitação e teor de água influenciam 

negativamente a resposta, isto é, não existe sinergismo entre os fatores (são 
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antagônicos), assim, neste caso, dentre as menores respostas obtidas para o P 

estão as correspondentes aos ensaios 6 e 8, onde têm-se faixas experimentais com 

valores maiores, equivalentes a agitação semanal e adição de 20,0 L de água. Estas 

observações podem ser evidenciadas, na Figura 5.3, pelos gráficos de pareto, que 

apresentam os efeitos na forma padronizada, sendo que, a linha vertical nessas 

figuras representa o nível de significância de 95%. 

 

Tabela 5.4 Estimativa dos efeitos para o N, P e K   
 

Fatores Efeito Coef. regular Erro padrão  p-valor 
N 

R2 = 61% 
Média 53,200 53,200 5,770 0,0027 
(1)X1 -7,225 -3,613 13,532 0,6304 
(2)X2 -2,825 -1,413 13,532 0,8480 
(3)X3 -16,825 -8,413 13,532 0,3021 

1 by 2 3,075 1,537 13,532 0,8348 
1 by 3 -19,225 -9,613 13,532 0,2505 
2 by 3 -11,825 -5,912 13,532 0,4465 
1*2*3 2,375 1,188 13,532 0,8719 

P 
R2 = 97% 

Média 3,800 3,800 0,124 0,0001 
(1)X1 -1,525 -0,762 0,292 0,0136 
(2)X2 -0,875 -0,438 0,292 0,0578 
(3)X3 -1,925 -0,963 0,292 0,0071 

1 by 2 1,175 0,588 0,292 0,0275 
1 by 3 0,725 0,363 0,292 0,0890 
2 by 3 -0,425 -0,212 0,292 0,2414 
1*2*3 -0,775 -0,388 0,292 0,0767 

K 
R2 = 76% 

Média 19,691 19,691 1,294 0,0006 
(1)X1 1,050 0,525 3,034 0,7521 
(2)X2 -1,250 -0,625 3,034 0,7080 
(3)X3 -4,500 -2,250 3,034 0,2347 

1 by 2 -3,000 -1,500 3,034 0,3957 
1 by 3 -1,750 -0,875 3,034 0,6045 
2 by 3 -5,550 -2,775 3,034 0,1648 
1*2*3 -4,900 -2,450 3,034 0,2047 
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(a) (b) 

(c) 

Figura 5.3 Gráfico de Pareto para os macronutrientes primários 
Legenda: (a) N; (b) P; (c) K 

 

O modelo matemático, obtido através da regressão dos dados experimentais, 

para o P, o qual dentre os macronutrientes primários analisados estatisticamente 

apresentou efeitos significativos ao nível de significância de 95%, está apresentado 

na Equação 4, no qual são apresentadas somente as variáveis significativas do 

modelo. 

 

P = 3,80 – 0,76.(X1) – 0,96.(X3) + 0,58 (X1.X2)   (4)

 

Para verificar se o modelo proposto (teor de P no biofertilizante) apresentava 

evidência estatística suficiente da relação dependente entre as variáveis de entrada 

e a resposta, utilizou-se o teste F de significância. Por meio da Tabela de ANOVA 

(Tabela 5.5), conclui-se que o modelo é estatisticamente significativo, num intervalo 
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de confiança de 95%, pois o Fcalculado é maior que o Ftabelado, mostrando que o modelo 

foi bem ajustado, e que os resultados experimentais podem ser descritos por este 

modelo. 

 

Tabela 5.5 - Análise de variância para o teor de P, com 95% de intervalo de 
confiança 

 
Fonte de variação SQ GL QM Fcal. Ftab.* 

Regressão 18,97 7 2,71 15,94 8,89 
Resíduos 0,51 3 0,17   

Total 19,48 10    
*Ftab. (GL numerador; GL denominador; α) = (7; 3; 0,05) = 4,35               

 

Na Figura 5.4 são apresentados os gráficos da Superfície de Resposta, 

construídos a partir do modelo obtido, podendo-se observar a influência das 

variáveis (agitação, inóculo e teor de água) sobre a resposta, correspondente neste 

caso, aos resultados para o P, que apresentou efeitos estatisticamente significativos 

ao nível de confiança de 95%, conforme exposto anteriormente. Os gráficos 

representam à influência negativa dos fatores agitação e teor de água sobre a 

resposta, sendo que, a metodologia de superfície de resposta (MSR) evidencia que 

à medida que se aumentam os valores destes fatores, consequentemente, os 

resultados do P diminuem, indicando que melhores resultados podem ser obtidos 

utilizando-se valores mais baixos para estes fatores, ou seja, uma agitação menos 

intensa e uma menor quantidade de água adicionada aos ensaios experimentais. 
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Figura 5.4 Gráficos da Superfície de Resposta para o P 
Legenda: (a) inóculo – X2 e agitação – X1; (b) teor de água – X3 e agitação – X1 ; (c) teor de água – X3 
e inóculo – X2 
 

 

5.3.1.2 Macronutrientes secundários  

 

 

Na Tabela 5.6 são apresentados os resultados obtidos para cada ensaio 

experimental em relação aos macronutrientes secundários, correspondentes a Ca e 

Mg.  

As estimativas dos efeitos para Ca e Mg, apresentando-se os valores dos 

efeitos de cada variável estudada, assim como os coeficientes, seus respectivos 

erros padrões e p-valor, podem ser observadas na Tabela 5.7, sendo que os valores 

destacados em negrito e itálico representam os fatores que são significativos ao 

nível de significância de 95%. 
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Tabela 5.6 Dados do experimento – Macronutrientes secundários 
 

Fatores em 
níveis 

codificados 
Fatores em níveis reais Respostas 

quantificadas 

Ca Mg 

En
sa

io
s 

X1 X2 X3 Agitação 
(período) 

Inóculo 
(litros) 

Teor de 
água 
(litros) g kg-1 

1 - - - sem agitação   0,0 0,0 73,8 4,6 
2 + - - semanal 0,0 0,0 57,3 5,4 
3 - + - sem agitação 2,5 0,0 56,3 6,0 
4 + + - semanal 2,5 0,0 52,0 7,0 
5 - - + sem agitação 0,0 20,0 42,0 4,9 
6 + - + semanal 0,0 20,0 61,5 5,0 
7 - + + sem agitação 2,5 20,0 37,3 4,0 
8 + + + semanal 2,5 20,0 59,4 3,1 
9 0 0 0 quinzenal 1,5 10,0 55,4 5,3 
10 0 0 0 quinzenal 1,5 10,0 58,1 5,0 
11 0 0 0 quinzenal 1,5 10,0 55,3 5,3 

 

Pode-se constatar em relação à estimativa dos efeitos para o Ca que os 

efeitos das variáveis agitação (X1), inóculo (X2) e teor de água (X3), bem como a 

interação entre os efeitos da agitação e teor de água (X1 e X3) e inóculo e teor de 

água (X2 e X3) são significativos ao nível de significância de 95%, pois apresentam 

valores de p < 0,05, e ainda, que os efeitos inóculo e teor de água influenciam 

negativamente a resposta, sendo que pode-se constatar que o ensaio 7, em que 

foram adicionados 2,5 L de inóculo e 20,0 L de água, corresponde a menor resposta 

obtida para o Ca.  

Com relação à estimativa dos efeitos para o Mg, pode-se perceber que os 

efeitos da variável teor de água (X3) e a interação entre os efeitos da agitação e teor 

de água (X1 e X3) e inóculo e teor de água (X2 e X3) são significativos ao nível de 

significância de 95%, pois apresentam valores de p < 0,05, sendo que, o teor de 

água e as interações entre os fatores citados anteriormente influenciam 

negativamente a resposta, isto é, não existe sinergismo entre os fatores (são 

antagônicos), ressaltando-se que menores valores das respostas obtidas para o Mg 

correspondem aos ensaios 5, 6, 7 e 8, em que foram efetuadas agitações semanais 

e adicionadas as maiores quantidades de inóculo (2,5 L) e de teor de água (20 L), 

conforme pode ser observado na Tabela 5.6. 
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Tabela 5.7 Estimativa dos efeitos para o Ca e Mg   
 

Fatores Efeito Coef. regular Erro padrão  p-valor 
Ca 

R2 = 99% 
Média 55,309 55,309 0,517 0,0000 
(1)X1 5,200 2,600 1,213 0,0233 
(2)X2 -7,400 -3,700 1,213 0,0088 
(3)X3 -9,800 -4,900 1,213 0,0040 

1 by 2 3,700 1,850 1,213 0,0554 
1 by 3 15,600 7,800 1,213 0,0010 
2 by 3 4,000 2,000 1,213 0,0458 
1*2*3 -2,400 -1,200 1,213 0,1423 

Mg 
R2= 98% 

Média 5,055 5,055 0,067 0,0000 
(1)X1 0,250 0,125 0,157 0,2088 
(2)X2 0,050 0,025 0,157 0,7705 
(3)X3 -1,500 -0,750 0,157 0,0024 

1 by 2 -0,200 -0,100 0,157 0,2916 
1 by 3 -0,650 -0,325 0,157 0,0254 
2 by 3 -1,450 -0,725 0,157 0,0027 
1*2*3 -0,300 -0,150 0,157 0,1514 

 

As informações descritas anteriormente em relação à estimativa dos efeitos 

para o Ca e o Mg são evidenciadas na Figura 5.5, pelos gráficos de pareto, que 

apresentam os efeitos na forma padronizada, sendo que a linha vertical nessas 

figuras representa o nível de significância de 95%. 

Nas Equações 5 e 6 são apresentados os modelos codificados da regressão 

dos dados experimentais para a o teor de Ca e Mg, respectivamente. Nestas 

equações relacionam-se os efeitos das variáveis significativas, em nível de 

significância de 95%. 

 

Ca = 55,30 + 2,60.(X1) – 3,70.(X2) – 4,90.(X3) + 7,80 (X1.X3) + 2,00 (X2.X3)  (5)
 

Mg = 5,05 – 0,75.(X3) – 0,32.(X1.X3) – 0,72 (X2.X3)  (6)
 

Nas Tabelas 5.8 e 5.9 são apresentados os parâmetros das análises de 

variância (ANOVA) para o Ca e o Mg, respectivamente. Em ambos os casos, com 

relação ao teste F, verifica-se que o modelo foi bem ajustado, pois o Fcalculado é maior 

que o Ftabelado. 
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Tabela 5.8 - Análise de variância para o teor de Ca, com 95% de intervalo de 
confiança 

 
Fonte de variação SQ GL QM Fcal Ftab* 

Regressão 913,30 7 130,47 44,37 4,35 
Resíduos 8,82 3 2,94   

Total 922,12 10    
*Ftab (GL numerador; GL denominador; α) = (7; 3; 0,05) = 4,35               

 

Tabela 5.9 - Análise de variância para o teor de Mg, com 95% de intervalo de 
confiança 

 
Fonte de variação SQ GL QM Fcal Ftab* 

Regressão 9,94 7 1,42 35,50 4,35 
Resíduos 0,14 3 0,04   

Total 10,08 10    
*Ftab (GL numerador; GL denominador; α) = (7; 3; 0,05) = 4,35               

 

Sendo os modelos estatisticamente significativos, foram construídas as 

Superfícies de Resposta, nas Figuras 5.6 e 5.7 podem ser visualizados os gráficos 

da Superfície de Resposta para o Ca e o Mg, respectivamente. 

Observando-se a Figura 5.6, pode-se constatar que a agitação (X1) influencia 

positivamente a resposta, ou seja, o teor de Ca tende a aumentar com o aumento da 

agitação. Os fatores inóculo (X2) e teor de água (X3) influenciam negativamente a 

resposta, pois a MSR indica que diminuindo-se gradativamente os valores de inóculo 

e teor de água adicionado aos ensaios experimentais, é possível obter-se melhores 

resultados. 

Na Figura 5.7, a MSR evidencia a influencia negativa do teor de água sobre a 

resposta, indicando que os menores resultados são obtidos na medida em que se 

aumenta o teor de água, e que melhores resultados podem ser obtidos diminuindo-

se esse teor. 
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 (a) (b) 

Figura 5.5 Gráfico de Pareto para os macronutrientes secundários  
Legenda: (a) Ca; (b) Mg;  
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Figura 5.6 Gráficos da Superfície de Resposta para o Ca 
Legenda: (a) inóculo – X2 e agitação – X1; (b) teor de água – X3 e agitação – X1 ; (c) teor de água – X3 
e inóculo – X2 
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Figura 5.7 Gráficos da Superfície de Resposta para o Mg 
Legenda: (a) inóculo – X2 e agitação – X1; (b) teor de água – X3 e agitação – X1; (c) teor de água – X3 
e inóculo – X2 
 

 

5.3.1.3 Micronutrientes 

 

 

Os resultados obtidos para cada ensaio experimental em relação aos 

micronutrientes, correspondentes a Cu, Zn, Mn e Fe, podem ser observados na 

Tabela 5.10.  
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Tabela 5.10 Dados do experimento – Micronutrientes 
 

Fatores em 
níveis 

codificados 
Fatores em níveis reais Respostas 

quantificadas 

Cu Zn Mn Fe En
sa

io
s 

X1 X2 X3 Agitação 
(período) 

Inóculo 
(litros) 

Teor de 
água 
(litros) mg kg-1 

1 - - - s/ agitação  0,0 0,0 5,5 60,5 36,0 507,0 
2 + - - semanal 0,0 0,0 5,0 23,5 20,5 221,0 
3 - + - s/ agitação 2,5 0,0 6,0 44,5 50,5 762,5 
4 + + - semanal 2,5 0,0 9,0 21,0 19,5 206,5 
5 - - + s/ agitação 0,0 20,0 7,0 40,0 20,0 201,0 
6 + - + semanal 0,0 20,0 5,5 29,5 17,0 328,0 
7 - + + s/ agitação 2,5 20,0 6,0 32,5 23,5 458,0 
8 + + + semanal 2,5 20,0 3,5 20,0 11,5 349,5 
9 0 0 0 quinzenal 1,5 10,0 6,0 47,0 47,0 1171,5

10 0 0 0 quinzenal 1,5 10,0 8,0 42,0 37,5 1055,5
11 0 0 0 quinzenal 1,5 10,0 7,5 44,5 51,0 1593,0

 

Na Tabela 5.11 são apresentadas às estimativas dos efeitos para os 

micronutrientes, onde pode-se observar os valores dos efeitos de cada variável 

estudada, assim como os coeficientes, seus respectivos erros padrões e p-valor. Os 

valores em itálico e negrito representam os fatores que são significativos ao nível de 

significância de 95%. 

Observando-se os resultados demonstrados na Tabela 5.11, pode-se 

perceber com relação ao Cu, Mn e Fe que o efeito de nenhuma das variáveis 

analisadas é significativo sobre a resposta, pois os efeitos apresentam valores de p 

< 0,05. Em relação ao Zn, o efeito da agitação é significativo, apresentando valor de 

p >0,05, sendo que, este fator influencia a resposta de forma negativa, ressaltando-

se que os menores resultados obtidos, correspondentes aos ensaios 2, 4, 6 e 8, são 

dos ensaios que receberam a agitação (semanal), como exposto na Tabela 5.10. 

Tais informações podem ser evidenciadas pelo gráfico de pareto, na Figura 5.8, que 

apresenta os efeitos na forma padronizada, sendo que a linha vertical nessa figura 

representa o nível de significância de 95%. 
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Tabela 5.11 Estimativa dos efeitos para o Cu, Zn, Mn e Fe   
 

Fatores Efeito Coef. regular Erro padrão  p-valor 
Cu 

R2 = 76% 
Média 6,273 6,273 0,407 0,0006 
(1)X1 -0,375 -0,188 0,954 0,7206 
(2)X2 0,375 0,188 0,954 0,7206 
(3)X3 -0,875 -0,437 0,954 0,4268 

1 by 2 0,625 0,312 0,954 0,5592 
1 by 3 -1,625 -0,813 0,954 0,1871 
2 by 3 -1,875 -0,938 0,954 0,1442 
1*2*3 -1,125 -0,563 0,954 0,3234 

Zn 
R2 = 84% 

Média 36,818 36,818 2,785 0,0009 
(1)X1 -20,875 -10,438 6,531 0,0495 
(2)X2 -8,875 -4,438 6,531 0,2673 
(3)X3 -6,875 -3,438 6,531 0,3698 

1 by 2 2,875 1,438 6,531 0,6896 
1 by 3 9,375 4,688 6,531 0,2467 
2 by 3 0,375 0,187 6,531 0,9578 
1*2*3 -3,875 -1,938 6,531 0,5947 

Mn 
R2 = 52% 

Média 30,364 30,36364 5,505 0,0117 
(1)X1 -15,375 -7,688 12,910 0,3193 
(2)X2 2,875 1,438 12,910 0,8381 
(3)X3 -13,625 -6,813 12,910 0,3687 

1 by 2 -6,125 -3,063 12,910 0,6676 
1 by 3 7,875 3,938 12,910 0,5850 
2 by 3 -3,875 -1,938 12,910 0,7837 
1*2*3 1,625 0,812 12,910 0,9078 

Fe 
R2 = 12% 

Média 623,05 623,045 208,049 0,0402 
(1)X1 -205,88 -102,938 487,918 0,6948 
(2)X2 129,88 64,938 487,918 0,8033 
(3)X3 -90,13 -45,063 487,918 0,8624 

1 by 2 -126,38 -63,188 487,918 0,8084 
1 by 3 215,13 107,563 487,918 0,6821 
2 by 3 9,38 4,688 487,918 0,9856 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 5.8 Gráfico de Pareto para os micronutrientes 
Legenda: (a) Cu; (b) Zn; (c) Mn; (d) Fe 
 

Na Equação 7 é apresentado o modelo matemático, obtido por meio da 

regressão dos dados experimentais, para o Zn, o qual dentre os micronutrientes 

analisados estatisticamente apresentou efeitos significativos ao nível de significância 

de 95%, sendo que, o modelo apresenta apenas a variável significativa, neste caso 

a agitação (X1). 

 

Zn = 36,81 – 10,43.(X1)   (7)
 

Para verificar se o modelo proposto (teor de Zn no biofertilizante) apresentava 

evidência estatística suficiente da relação dependente entre as variáveis de entrada 

e a resposta, utilizou-se o teste F de significância. Por meio da Tabela de ANOVA 

(Tabela 5.12), conclui-se que o modelo não é estatisticamente significativo, num 
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intervalo de confiança de 95%, pois o Fcalculado é menor que o Ftabelado, indicando que 

os resultados experimentais não podem ser descritos por este modelo. 

 

Tabela 5.12 - Análise de variância para o teor de Zn, com 95% de intervalo de 
confiança 

 
Fonte de variação SQ GL QM Fcal Ftab* 

Regressão 1346,22 7 192,31 2,25 4,35 
Resíduos 255,91 3 85,30   

Total 1602,13 10    
*Ftab (GL numerador; GL denominador; α) = (7; 3; 0,05) = 4,35               

 

De forma geral, a análise estatística indicou para o caso dos macronutrientes 

primários que as variáveis agitação e teor de água influenciam negativamente as 

respostas para o P, para o caso dos macronutrientes secundários que o inóculo e o 

teor de água influenciam negativamente as respostas para o Ca e Mg, e por fim, 

para o micronutriente Zn, a variável agitação influencia negativamente a resposta. 

Dessa forma, o teor de água representa um fator decisivo que afeta a resposta de 

forma negativa, sendo necessária à diminuição dos valores adicionados nos ensaios 

experimentais, no intuito de obter-se melhores resultados nos delineamentos 

posteriores que possam ser efetuados, visando uma otimização do processo 

alternativo de biodigestão anaeróbia de resíduos sólidos orgânicos domésticos. 

 

 

5.3.2 Aspecto visual do material digerido 

 

 

Após o tempo de detenção da biomassa nos reatores, o qual correspondeu a 

um período de 120 dias, fez-se a abertura dos mesmos para a coleta do material 

digerido (biofertilizante) que posteriormente foi encaminhado para análises químicas. 

Nesta etapa, pode-se observar o aspecto visual do material orgânico digerido em 

cada um dos reatores, o que permitiu identificar (visualmente) que os reatores que 

receberam maior quantidade de água adicionada (20 L) e agitação com maior 

freqüência (semanal), correspondentes aos reatores 6 e 8, apresentaram uma 

melhor condição de digestão para o material orgânico em relação aos demais, e que 

os reatores que não receberam a adição de água apresentaram as piores condições  
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de digestão em relação aos demais. Na Figura 5.9 são ilustradas as condições do 

material orgânico digerido para cada um dos reatores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.9 Condição do material orgânico digerido nos reatores 
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5.3.3 Temperatura 

 

 

Como já descrito anteriormente neste estudo, os parâmetros operacionais 

avaliados pelo planejamento experimental foram à agitação, o inóculo, e o teor de 

água. Além da avaliação desses parâmetros, de forma paralela fez-se o 

monitoramento da temperatura ambiente, temperatura da parede externa dos 

reatores e as condições do tempo, o que permitiu avaliar a oscilação das faixas de 

temperatura associadas ao crescimento microbiano (faixa psicrófila, mesofílica e 

termofílica) e a sua respectiva influência na ação de borbulhamento da água nos 

frascos de vidro (bolhômetro). 

Nas Figuras 5.10 e 5.11 podem ser visualizadas as variações médias da 

temperatura (ºC), correspondente à temperatura ambiente e a temperatura da 

parede externa do reator, em função do tempo (horas). A Figura 5.10 representa o 

período 1, correspondente ao período em que foram registradas as maiores 

temperaturas ambientes, sendo que as condições de tempo registradas foram de 

tempo quente e pouco nublado. A Figura 5.11 representa o período 2, 

correspondente ao período em que foram registradas as menores temperaturas 

ambientes, com condições de tempo chuvoso e relativamente frio. 
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Figura 5.10 Gráfico da variação média de temperatura em função do tempo – 
período 1 
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Figura 5.11 Gráfico da variação média de temperatura em função do tempo – 
período 2 
 

Com relação ao período em que foram registradas temperaturas ambientes 

maiores, pode-se perceber que nos horários compreendidos entre 06:00 e 08:00 

horas, a faixa de temperatura oscilou de valores acima de 20ºC a aproximadamente 

40ºC, compreendendo a faixas de temperatura mesofílica (20 a aproximadamente 

45ºC), sendo que na maioria dos reatores, a partir das 08:00 horas, as faixas 

registradas atingiram valores considerados ótimos para a faixa mesofílica (30 a 

35ºC). Nos horários entre 10:00 e 14:00 horas a temperatura oscilou para a maioria 

dos reatores de valores acima de 45 ºC até aproximadamente 59 ºC, atingindo assim 

faixas termofílicas (45-70ºC), valores de temperatura ótimos a faixa termofílica (50 a 

55ºC) foram registradas em horários alternados e na minoria dos reatores. Por fim 

para os horários compreendidos entre 16:00 e 18:00 horas ocorreu um decréscimo 

nos valores registrados anteriormente, passando novamente a atingir-se faixas 

mesofílicas, sendo que para a maioria dos reatores foram registradas valores ótimos 

a faixa mesofílica.  

Com relação ao período em que foram registrados os menores valores de 

temperatura ambiente, predominaram faixas mesofílicas na parede externa dos 

reatores, sendo que, em nenhum dos horários monitorados a temperatura atingiu um 

valor acima de 30ºC, e dessa forma não obteve-se valores ótimos a faixa mesofílica. 

Quanto à ação de borbulhamento da água nos frascos de vidro, pode-se 

observar de maneira geral, que conforme o aumento da temperatura ambiente e 

conseqüentemente da temperatura da parede externa dos reatores, ocorreu uma 
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maior ação de borbulhamento da água, indicando a formação do biogás e, 

relativamente à ocorrência da atividade microbiana nos reatores durante o processo 

de biodigestão anaeróbia. 

No geral, nos períodos analisados, observou-se que prevaleceram valores de 

temperatura na faixa mesofílica na parede externa dos reatores, e que não foram 

registrados valores na faixa psicrófila (0 a aproximadamente 20 ºC). Na Tabela 5.13 

pode ser observada uma comparação das características de desempenho da 

digestão anaeróbia em faixas de temperatura mesofílica e termofílica, demonstrando 

as vantagens da digestão mesofílica, como por exemplo, a alta estabilidade do 

processo, o alto conteúdo de metano, em relação á digestão termofílica. 

 

Tabela 5.13 Comparação do desempenho da digestão anaeróbia em faixas 
mesofílicas e termofílicas  
 

Características de 
desempenho 

Digestão mesofílica Digestão termofílica 

Redução de patogênicos baixa alta 

Estabilidade do processo alta baixa 

Conteúdo de metano alto baixo 

Requerimento de energia baixo alto 

Geração de odores baixa alta 

Inibição á produtos/substratos baixa alta 

Fonte: modificado de Anh & Forster (2000). 

 

Nguyen, Kuruparan & Visvanathan (2007) afirmam que a temperatura 

influencia significativamente o processo de biodigestão anaeróbia, especialmente 

em faixas mesofílicas, onde a taxa de degradação do material orgânico aumenta 

conforme a temperatura. Biey, Musibono & Verstraete (2003) argumentam que em 

faixas mesofílicas os microorganismos são mais resistentes e podem tolerar maiores 

mudanças nos parâmetros ambientais, do que em condições termofílicas. A 

estabilidade do processo em faixas mesofílicas, o torna mais usual em instalações 

de biodigestão anaeróbia, devido ao fato que as bactérias em condições termofílicas 

são mais sensíveis para toxinas e para faixas de temperatura fora do alcance ótimo. 
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5.4 CONSIDERAÇÕES EM RELAÇÃO À QUALIDADE DO BIOFERTILIZANTE 

PRODUZIDO 

 

 

5.4.1 Comparativo entre a fração orgânica in natura e os tratamentos  

 

 

As considerações feitas a seguir apresentam um comparativo entre os teores 

de elementos essenciais e tóxicos, presentes na fração orgânica in natura e em 

cada um dos tratamentos (ensaios experimentais) propostos por este estudo.  

Os resultados das análises químicas do material orgânico digerido 

(biofertilizante) relativos à macronutrientes primários (N, P e K), macronutrientes 

secundários (Ca e Mg), micronutrientes (Cu, Zn, Mn e Fe), metais pesados tóxicos 

(Cd, Pb e Cr) e matéria orgânica (M.O), podem ser visualizados na Tabela 5.14. 

De forma ilustrativa, na Figura 5.12, pode ser observada a comparação dos 

teores de macronutrientes primários presentes na fração orgânica in natura e em 

cada um dos tratamentos. Quanto ao N, constatou-se que a fração orgânica in 

natura apresentou um teor de 41,2 g kg-1, pode-se perceber que para os tratamentos 

4 (68,3 g kg-1), 9 (73,1 g kg-1) e 10 (75,3 g kg-1), houve um maior aumento no teor de 

N em relação ao teor presente na fração, e ainda que, para os tratamentos 6 (32,0 g 

kg-1) e 8 (22,8 g kg-1), houve uma diminuição nos teores de N. No caso do P, a 

fração orgânica in natura apresentou um teor de 2,0 g kg-1, comparando-se este teor, 

percebe-se que, ocorreu um maior aumento para o tratamento 1 (7,0 g kg-1), os 

tratamentos 3 (4,6 g kg-1), 4 (4,3 g kg-1), 5 (4,0 g kg-1), 9 (4,3 g kg-1) e 11 (4,2 g kg-1) 

apresentaram valores semelhantes entre si, e para o tratamento 8 (1,9 g kg-1) houve 

a diminuição no teor de P. Por fim, no que refere-se aos macronutrientes primários, 

para o K constatou-se que a fração orgânica in natura apresentou um teor de 14,9 g 

kg-1, que houve um maior aumento deste teor nos tratamentos 4 (25,4 g kg-1), 6 

(23,4 g kg-1) e 11 (26,1 g kg-1), e que houve uma diminuição deste teor no tratamento 

8 (8,7 g kg-1). 

Para os macronutrientes secundários constatou-se, para o caso do Ca, um 

teor de 20,9 g kg-1 presente na fração orgânica in natura, ocorrendo um aumento 

deste teor nos tratamentos 1 (73,8 g kg-1), 6 (61,5 g kg-1) e 8 (59,4 g kg-1), e ainda 

pode-se perceber que nos tratamentos 9 (55,4 g kg-1), 10 (58,1 g kg-1) e 11 (55,3 g 



80

kg-1), os quais representam os ensaios em triplicata, os teores presentes são bem 

semelhantes. No caso do Mg, o teor presente na fração orgânica in natura 

corresponde a 4,5 g kg-1, sendo que ocorreu um maior aumento deste teor nos 

tratamentos 3 (6,0 g kg-1) e 4 (7,0 g kg-1), uma diminuição nos tratamentos 7 (4,0 g 

kg-1) e 8 (3,1 g kg-1), e ainda nos tratamentos 9 (5,3 g kg-1), 10 (5,0 g kg-1) e 11 (5,3 g 

kg-1) os resultados foram semelhantes. Na Figura 5.13 pode ser visualizada a 

comparação dos resultados para o Ca e o Mg. 
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Figura 5.12 Comparação entre os teores de macronutrientes primários da fração 
orgânica in natura e dos tratamentos 
Legenda: (a) teores de N, (b) teores de P, (c) teores de K.  
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Tabela 5.14 Resultados das análises químicas do material orgânico in natura e digerido (biofertilizante) 
 

Elementos analisados 
Macronutrientes 

primários 
Macronutrientes 

secundários Micronutrientes Metais pesados tóxicos 

N P K Ca Mg Cu Zn Mn Fe Cd Pb Cr 
M.O Descrição 

Amostra 
g kg-1 mg kg-1 g kg-1 

Fração in natura 41,2 2,0 14,9 20,9 4,5 3,5 31,0 14,5 169,5 ND* 24,5 ND 619,5

Reator 1 47,3 7,0 18,3 73,8 4,6 5,5 60,5 36,0 507,0 ND 33,0 ND 622,0

Reator 2 58,6 2,8 19,2 57,3 5,4 5,0 23,5 20,5 221,0 ND 35,5 ND 639,5

Reator 3 55,6 4,6 20,7 56,3 6,0 6,0 44,5 50,5 762,5 ND 32,5 ND 525,0

Reator 4 68,3 4,3 25,4 52,0 7,0 9,0 21,0 19,5 206,5 ND 35,5 ND 611,5

Reator 5 63,9 4,0 16,2 42,0 4,9 7,0 40,0 20,0 201,0 ND 23,5 ND 660,0

Reator 6 32,0 2,8 23,4 61,5 5,0 5,5 29,5 17,0 328,0 ND 24,0 ND 628,0

Reator 7 43,8 2,3 17,3 37,3 4,0 6,0 32,5 23,5 458,0 ND 14,0 ND 605,0

Reator 8 22,8 1,9 8,7 59,4 3,1 3,5 20,0 11,5 349,5 ND 21,5 ND 621,0

Reator 9 73,1 4,3 19,3 55,4 5,3 6,0 47,0 47,0 1171,5 ND 25,0 ND 516,0

Reator 10 75,3 3,6 22,0 58,1 5,0 8,0 42,0 37,5 1055,5 ND 36,5 ND 491,5

Reator 11 44,5 4,2 26,1 55,3 5,3 7,5 44,5 51,0 1593,0 ND 32,5 ND 604,5

*ND: não detectado pelo método EAA-chama. 
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Figura 5.13 Comparação entre os teores de macronutrientes secundários da fração 
orgânica in natura e dos tratamentos 
Legenda: (a) teores de Ca, (b) teores de Mg. 
 

Em relação aos micronutrientes constatou-se, em relação ao Cu, que a fração 

orgânica in natura apresentou um teor de 3,5 g kg-1, os tratamentos 4 (9,0 g kg-1), 10 

(8,0 g kg-1) e 11 (7,5 g kg-1) apresentaram um maior aumento em relação ao teor 

presente na fração, o tratamento 8 (3,5 g kg-1) apresentou uma diminuição no teor, 

os tratamentos 3 (6,0 g kg-1), 7 (6,0 g kg-1) e 9 (6,0 g kg-1) apresentaram resultados 

iguais, e ainda, nos tratamentos 1 (5,1 g kg-1) e 6 (5,5 g kg-1) os resultados foram 

semelhantes. Para o Zn, o teor presente na fração foi de 31,0 g kg-1, ocorrendo um 

maior aumento em relação a este teor nos tratamentos 1 (60,5 g kg-1) e 9 (47 g kg-1), 

e uma diminuição no caso dos tratamentos 2 (23,5 g kg-1), 4 (21 g kg-1), 6 (29,5 g kg-

1) e 8 (20,0 g kg-1). Para o Mn, a fração orgânica in natura apresentou um teor de 

14,5 g kg-1, assim, nos tratamentos 3 (50,5 g kg-1), 9 (47 g kg-1) e 11 (51 g kg-1) 

ocorreu um maior aumento no teor, e no tratamento 8 (11,5 g kg-1) ocorreu a 

diminuição. Por fim, analisando os resultados do micronutriente Fe, pode-se 

constatar que o teor presente na fração orgânica in natura corresponde a 169,5 g kg-

1, ocorrendo um grande aumento em relação a este teor para os tratamentos 9 

(1171,5 g kg-1), 10 (1055,5 g kg-1) e 11 (1593 g kg-1). A comparação dos teores de 

micronutrientes analisados presentes na fração orgânica in natura pode ser 

observada na Figura 5.14.  

No que diz respeito aos elementos considerados tóxicos, não foi detectado na 

fração orgânica in natura, bem como, em nenhum dos tratamentos a presença de Cd 

e Cr, mas foram detectados teores de Pb. Na fração constatou-se um teor de 24,5 g 

kg-1, ocorrendo uma diminuição desse teor nos tratamentos 5 (23,5 g kg-1), 6 (24 g 



83

kg-1), 7 (14,0 g kg-1) e 8 (21,5 g kg-1), sendo que nos demais tratamentos este teor 

aumentou, e os maiores valores foram os dos tratamentos 2 (35,5 g kg-1), 4 (35,5 g 

kg-1) e 10 (36,5 g kg-1). Na Figura 5.15, pode ser visualizada, de forma ilustrativa, a 

comparação entre os teores de Pb da fração orgânica in natura e dos tratamentos.  

Por fim, os resultados da análise de matéria orgânica, demonstraram que a 

fração orgânica in natura apresenta um teor de 619,5 g kg-1, e que houve um maior 

aumento desse teor nos tratamentos 2 (639,5 g kg-1) e 5 (660 g kg-1), e uma 

diminuição desse teor para a maioria dos tratamentos. A Figura 5.16 ilustra a 

comparação entre os teores de matéria orgânica da fração orgânica in natura e dos 

tratamentos. 
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Figura 5.14 Comparação entre os teores de micronutrientes da fração orgânica in 
natura e dos tratamentos 
Legenda: (a) teores de Cu, (b) teores de Zn, (c) teores de Mn, (d) teores de Fe. 
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Figura 5.15 Comparação entre os teores de Pb da fração orgânica in natura e dos 
tratamentos 
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Figura 5.16 Comparação entre os teores de matéria orgânica da fração orgânica in 
natura e dos tratamentos 
 

De modo geral, pode-se constatar, em termos de macronutrientes, que o 

tratamento 4 apresentou os melhores resultados comparados aos teores presentes 

na fração orgânica in natura em relação ao N, ao K e ao Mg, e que o tratamento 1 

apresentou os melhores resultados comparados aos teores presentes na fração em 

relação ao P e ao Ca. Em termos de micronutrientes, pode-se constatar que os 

tratamentos 4, 1, 3 e 11 apresentaram os melhores resultados comparados aos 

teores presentes na fração em relação ao Cu, Zn, Mn e Fe, respectivamente. No 

caso dos elementos considerados tóxicos, pode-se perceber, em relação ao Pb que 

o maior teor identificado foi para o tratamento 10, e que a maior redução foi para o 
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tratamento 7, comparando-se estes tratamentos com o teor presente na fração 

orgânica. Por fim, em relação à matéria orgânica, constatou-se que o melhor 

resultado obtido foi o do tratamento 5, e que houve uma diminuição dos teores para 

a maioria dos tratamentos, quando comparados ao teor de matéria orgânica 

presente na fração in natura alimentada no reator.  

Conforme detalhado anteriormente pode-se constatar a presença e até o 

aumento no teor de metal pesado nos tratamentos, sendo que o Pb é considerado 

um elemento tóxico, sendo prejudicial para as plantas. Tal constatação pode estar 

vinculada ao fato de que, a maior parcela da fração orgânica padronizada de 

resíduos sólidos domésticos utilizada no experimento, aproximadamente 55%, 

apresenta em sua constituição elementos (frutas, legumes e verduras) cultivados 

pela agricultura convencional e esta pode estar utilizando fertilizantes contaminados 

por metais pesados para a adução.  

Gonçalves Jr. (1998) relata que no segundo semestre de 1989, a imprensa 

divulgou a existência de exportações de lixo industrial, o qual continha metais 

pesados tóxicos, para países de terceiro mundo, dentre estes o Brasil. Durante as 

discussões ficou caracterizado a utilização de parte deste lixo na fabricação de 

fertilizantes destinados a suprir micronutrientes pelas plantas. 

Devido à falta de rigidez da legislação no que tange ao descarte 

indiscriminado de lixo industrial, muitos subprodutos são comercializados como 

fertilizantes contendo micronutrientes. Desta forma, os fertilizantes utilizados para 

suprir micronutrientes possuem uma composição, que além dos elementos 

desejáveis, também, em geral, contém metais pesados tóxicos como Cd, Pd e Cr 

(GONÇALVES JR. & PESSOA, 2002). 

Dentre os diferentes tipos de contaminantes do solo, os metais pesados, são 

especialmente perigosos devido a sua persistência e toxicidade, podendo ser 

transferidos para outros componentes do ecossistema, como as culturas agrícolas. 

Desta forma, as terras agrícolas podem tornar-se receptoras, a longo prazo, de 

metais pesados, devido ao processo resultante da incorporação do excesso de 

agroquímicos e contaminantes presentes em fertilizantes, o que pode resultar em 

uma perda das funções do solo relativas a qualidade ambiental (MICÓ et al., 2006; 

NICHOLSON et al., 2003).  

Chojnacha, Chojnacki & Górecki (2005) e Alexander, Alloway & Dourado 

(2006) relatam que desde o século XX, a acumulação e contaminação por metais 
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pesados em culturas agrícolas ocorrem sucessivamente em vários países, tendo 

exercido grande choque na produção comercial e repercutindo em ameaças ao meio 

ambiente e a saúde humana. 

 

 

5.4.2 Necessidades nutricionais versus teores dos elementos essenciais no 

biofertilizante 

 

 

Devido a grande importância da cultura do milho e da soja na produtividade 

nacional e estadual, este tópico apresenta considerações sobre estimativas de 

aplicabilidade do biofertilizante obtido no processo alternativo de biodigestão 

anaeróbia de resíduos sólidos orgânicos domésticos, englobando aspectos relativos 

às necessidades nutricionais de cada cultura em relação aos teores de elementos 

essenciais presentes no biofertilizante. 

 

 

5.4.2.1 Cultura do milho 

 

 

A seguir, em função das recomendações de adubação específicas para a 

cultura do milho, são apresentadas as estimativas de aplicabilidade do biofertilizante 

relativas aos macronutrientes N, P e K e ao micronutriente Zn. 

As estimativas da quantidade de biofertilizante a ser aplicada (kg ha-1) em 

função do N são apresentadas na Tabela 5.15. Observando-se os resultados, pode-

se perceber que para os tratamentos 4, 9 e 10, que apresentaram os maiores teores 

de N para cada kg de biofertilizante produzido, a quantidade necessária a ser 

aplicada em kg ha-1 é respectivamente menor, quando comparada a quantidade 

requerida nos demais tratamentos, indicando, de forma estimativa, o maior 

rendimento obtido nesses tratamentos, em termos de aplicabilidade do 

biofertilizante, em função das doses de N requeridas pela cultura do milho.   
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Tabela 5.15 Estimativas das quantidades de biofertilizante a ser aplicada em função 
das doses recomendadas para o N 
 

Quantidade de biofertilizante 
a ser aplicada (kg ha-1) em 

função das doses de N Tratamentos Teor de N  
(kg) 

60,0  
kg ha-1 

120,0  
kg ha-1 

1 0,0473 1268,5 2537,0 
2 0,0586 1023,9 2047,8 
3 0,0556 1079,1 2158,3 
4 0,0683 878,5 1757,0 
5 0,0639 939,0 1877,9 
6 0,0320 1875,0 3750,0 
7 0,0438 1369,9 2739,7 
8 0,0228 2631,6 5263,2 
9 0,0731 821,4 1642,7 
10 0,0753 796,8 1593,6 
11 0,0445 1348,3 2696,6 

 

Na Tabela 5.16 são apresentadas às estimativas da quantidade de 

biofertilizante a ser aplicada (kg ha-1) em função do P, considerando-se as 

recomendações de adubação para a cultura, 

Pode-se constatar que para o tratamento 1, que apresentou o maior teor de P 

para cada kg de biofertilizante produzido, a quantidade necessária a ser aplicada em 

kg ha-1 é respectivamente menor, quando comparada a quantidade requerida nos 

demais tratamentos, indicando, de forma estimativa, o maior rendimento obtido por 

este tratamento, em termos de aplicabilidade, em função das doses desse elemento 

requeridas pela cultura do milho.  

Na Tabela 5.17 são apresentadas às estimativas da quantidade de 

biofertilizante a ser aplicada (kg ha-1) em função do K. Observando-se os resultados, 

pode-se constatar que para os tratamentos 4 e 11, que apresentaram os maiores 

teores de K para cada kg de biofertilizante produzido, a quantidade necessária a ser 

aplicada em kg ha-1 é respectivamente menor, indicando, de forma estimativa, o 

maior rendimento obtido nesses tratamentos, em termos de aplicabilidade, em 

função das doses de K requeridas pela cultura.  
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Tabela 5.16 Estimativas das quantidades de biofertilizante a ser aplicada em função 
das doses recomendadas para o P  
 

Quantidade de biofertilizante a ser aplicada 
(kg ha-1) em função das doses de P Tratamentos 

Teor 
de P 
(kg) 13,1 

Kg ha-1 
21,8 

Kg ha-1 
26,2 

Kg ha-1 
30,5 

Kg ha-1 
34,9 

Kg ha-1 
48,0 

Kg ha-1 
1 0,0070 1871,4 3118,6 3742,9 4365,7 4990,0 6861,4 
2 0,0028 4678,6 7796,4 9357,1 10914,3 12475,0 17153,6
3 0,0046 2847,8 4745,7 5695,7 6643,5 7593,5 10441,3
4 0,0043 3046,5 5076,7 6093,0 7107,0 8123,3 11169,8
5 0,0040 3275,0 5457,5 6550,0 7640,0 8732,5 12007,5
6 0,0028 4678,6 7796,4 9357,1 10914,3 12475,0 17153,6
7 0,0023 5695,7 9491,3 11391,3 13287,0 15187,0 20882,6
8 0,0019 6894,7 11489,5 13789,5 16084,2 18384,2 25278,9
9 0,0043 3082,4 5136,5 6164,7 7190,6 8218,8 11301,2

10 0,0036 3638,9 6063,9 7277,8 8488,9 9702,8 13341,7
11 0,0042 3156,6 5260,2 6313,3 7363,9 8416,9 11573,5

 

Tabela 5.17 Estimativas das quantidades de biofertilizante a ser aplicada em função 
das doses recomendadas para o K   
 

Quantidade de biofertilizante a ser aplicada 
(kg ha-1) em função das doses de K Tratamentos 

Teor 
de K 
(kg) 25,0 

Kg ha-1 
50,0 

Kg ha-1 
75,0 

Kg ha-1 
100,0 
Kg ha-1 

1 0,0183 1366,1 2732,2 4098,36 5464,5 
2 0,0192 1302,1 2604,2 3906,25 5208,3 
3 0,0207 1207,7 2415,5 3623,19 4830,9 
4 0,0254 984,3 1968,5 2952,76 3937,0 
5 0,0162 1543,2 3086,4 4629,63 6172,8 
6 0,0234 1068,4 2136,8 3205,13 4273,5 
7 0,0173 1445,1 2890,2 4335,26 5780,3 
8 0,0087 2873,6 5747,1 8620,69 11494,3 
9 0,0193 1295,3 2590,7 3886,01 5181,3 
10 0,0220 1136,4 2272,7 3409,09 4545,5 
11 0,0261 957,9 1915,7 2873,56 3831,4 

 

As estimativas da quantidade de biofertilizante a ser aplicada, em função das 

doses de Zn recomendadas para a adubação, são apresentadas na Tabela 5.18. 

Pode-se perceber que para os tratamentos 1 e 9, que apresentaram os maiores 

teores de Zn para cada kg de biofertilizante produzido, a quantidade necessária a 

ser aplicada em kg ha-1 é respectivamente menor, indicando, de forma estimativa, o 

maior rendimento obtido, em termos de aplicabilidade do biofertilizante, em função 

das doses desse micronutriente requeridas pela cultura do milho. 
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Tabela 5.18 Estimativas das quantidades de biofertilizante a ser aplicada em função 

das doses recomendadas para o Zn 

 
Quantidade de biofertilizante 

a ser aplicada (kg ha-1) em 
função das doses de Zn Tratamentos Teor de Zn 

(kg) 
2,0 

Kg ha-1 
9,0  

Kg ha-1 
1 0,0605 33,1 148,8 
2 0,0235 85,1 383,0 
3 0,0445 44,9 202,2 
4 0,0210 95,2 428,6 
5 0,0400 50,0 225,0 
6 0,0295 67,8 305,1 
7 0,0325 61,5 276,9 
8 0,0200 100,0 450,0 
9 0,0470 42,6 191,5 
10 0,0420 47,6 214,3 
11 0,0445 44,9 202,2 

 

De modo geral, pode-se constatar pelas estimativas feitas, em termos de 

macronutrientes, que o tratamento 4 apresentou, de forma comum, rendimentos 

consideráveis para a aplicabilidade do biofertilizante em função das doses 

recomendadas para a aplicação de N e K requeridas para a cultura do milho, e que o 

tratamento 1 apresentou o melhor rendimento para a aplicabilidade em função das 

doses de aplicação de P. Com relação ao micronutriente analisado, pode-se 

constatar que o tratamento 1 apresentou o melhor rendimento para a aplicabilidade 

do biofertilizante em função das doses de aplicação recomendadas para o Zn. 

 

 

5.4.2.2 Cultura da soja 

 

 

Neste item são apresentadas as estimativas de aplicabilidade do 

biofertilizante relativas aos macronutrientes N, P e K e aos micronutrientes Cu, Mn e 

Zn em função das recomendações de adubação específicas para a cultura da soja. 

Na Tabela 5.19 são apresentadas às estimativas da quantidade de 

biofertilizante a ser aplicada em função do N, considerando-se as recomendações 
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de adubação para este elemento, que neste caso, variam de acordo com a 

produtividade (kg ha-1) a ser alcançada.  

 

Tabela 5.19 Estimativas das quantidades de biofertilizante a ser aplicada em função 
da produtividade a ser obtida 
 

Quantidade de biofertilizante 
a ser aplicada (kg ha-1) em 
função da produtividade Tratamentos Teor de N  

(kg) 
237,1 
kg ha-1 

225,2 
kg ha-1 

1 0,0473 5012,7 4761,1 
2 0,0586 4046,1 3843,0 
3 0,0556 4264,4 4050,4 
4 0,0683 3471,4 3297,2 
5 0,0639 3710,5 3524,3 
6 0,0320 7409,4 7037,5 
7 0,0438 5413,2 5141,6 
8 0,0228 10399,1 9877,2 
9 0,0731 3245,7 3082,8 
10 0,0753 3148,7 2990,7 
11 0,0445 5328,1 5060,7 

 

Pode-se perceber que para os tratamentos que apresentaram os maiores 

teores de N para cada Kg de biofertilizante produzido, representados pelos 

tratamentos 4, 9 e 10, a quantidade necessária a ser aplicada em kg ha-1 é menor, 

quando comparado a quantidade requerida nos demais tratamentos, como o caso 

por exemplo, do tratamento 8 que requer aproximadamente o dobro das quantidades 

contidas nos tratamentos citados anteriormente para a aplicabilidade do 

biofertilizante em função das doses de N requeridas pela cultura da soja, dessa 

forma, fica evidente que de forma estimativa, o maior rendimento foi obtido por estes 

tratamentos. 

Os resultados das estimativas da quantidade de biofertilizante a ser aplicada 

(kg ha-1) em função das doses de P são apresentados na Tabela 5.20. Observando-

se tais resultados, pode-se perceber que o maior rendimento a ser obtido, em 

termos estimativos da aplicabilidade do biofertilizante, em função das doses de 

adubação recomendadas, corresponde aos tratamentos 1, 3 e 4, os quais 

apresentaram os maiores teores de P contido no biofertilizante. 
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Tabela 5.20 Estimativas das quantidades de biofertilizante a ser aplicada em função 
das doses recomendadas para o P  
 

Quantidade de biofertilizante a ser aplicada 
(kg ha-1) em função das doses de P Tratamentos 

Teor 
de P 
(kg) 21,8 

Kg ha-1 
26,2 

Kg ha-1 
30,5 

Kg ha-1 
34,9 

Kg ha-1 
39,3 

Kg ha-1 
43,6 

Kg ha-1 
1 0,0070 3114,3 3742,9 4357,1 4985,7 5614,3 6228,6 
2 0,0028 7785,7 9357,1 10892,9 12464,3 14035,7 15571,4
3 0,0046 4739,1 5695,7 6630,4 7587,0 8543,5 9478,3 
4 0,0043 5069,8 6093,0 7093,0 8116,3 9139,5 10139,5
5 0,0040 5450,0 6550,0 7625,0 8725,0 9825,0 10900,0
6 0,0028 7785,7 9357,1 10892,9 12464,3 14035,7 15571,4
7 0,0023 9478,3 11391,3 13260,9 15173,9 17087,0 18956,5
8 0,0019 11473,7 13789,5 16052,6 18368,4 20684,2 22947,4
9 0,0043 5129,4 6164,7 7176,5 8211,8 9247,1 10258,8

10 0,0036 6055,6 7277,8 8472,2 9694,4 10916,7 12111,1
11 0,0042 5253,0 6313,3 7349,4 8409,6 9469,9 10506,0

 

Em função da dose de adubação recomendada para o K, na Tabela 5.21 são 

apresentadas às estimativas da quantidade de biofertilizante a ser aplicada (kg ha-1). 

Pode-se perceber que os tratamentos que apresentam os maiores teores de K para 

cada kg de biofertilizante produzido, correspondentes aos tratamentos 4 e 11, o 

rendimento em função das doses de K requeridas para a cultura da soja, em termos 

estimativos de aplicabilidade é maior, pois a quantidade a ser aplicada em Kg ha-1 é 

respectivamente menor. 

Na Tabela 5.22 são apresentadas as estimativas da quantidade de 

biofertilizante a ser aplicada em termos do micronutriente Cu. Observando-se os 

resultados, pode-se constatar, em função das doses de adubação recomendadas 

para o cultivo da soja, que os tratamentos que apresentaram os maiores teores de 

Cu em cada kg de biofertilizante produzido, correspondentes aos tratamentos 5 e 11, 

equivalem, de forma estimativa, aos melhores rendimentos para a aplicabilidade do 

biofertilizante. 
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Tabela 5.21 Estimativas das quantidades de biofertilizante a ser aplicada em função 
das doses recomendadas para o K   
 

Quantidade de biofertilizante a ser aplicada 
(kg ha) em função das doses de K Tratamentos 

Teor 
de K 
(kg) 33,3 

Kg ha-1 
41,6 

Kg ha-1 
58,3 

Kg ha-1 
75,0 

Kg ha-1 
1 0,0183 1819,7 2273,2 3185,79 4098,4 
2 0,0192 1734,4 2166,7 3036,46 3906,3 
3 0,0207 1608,7 2009,7 2816,43 3623,2 
4 0,0254 1311,0 1637,8 2295,28 2952,8 
5 0,0162 2055,6 2567,9 3598,77 4629,6 
6 0,0234 1423,1 1777,8 2491,45 3205,1 
7 0,0173 1924,9 2404,6 3369,94 4335,3 
8 0,0087 3827,6 4781,6 6701,15 8620,7 
9 0,0193 1725,4 2155,4 3020,73 3886,0 
10 0,0220 1513,6 1890,9 2650,00 3409,1 
11 0,0261 1275,9 1593,9 2233,72 2873,6 

 
Tabela 5.22 Estimativas das quantidades de biofertilizante a ser aplicada em função 
das doses recomendadas para o Cu 
 

Quantidade de biofertilizante a ser 
aplicada (kg ha-1) em função das 

doses de Cu Tratamentos 
Teor 

de Cu 
(kg) 0,5 

Kg ha-1 
1,5 

Kg ha-1 
2,5 

Kg ha-1 
1 0,0035 142,9 428,57 714,3 
2 0,0055 90,9 272,73 454,5 
3 0,0050 100,0 300,00 500,0 
4 0,0060 83,3 250,00 416,7 
5 0,0090 55,6 166,67 277,8 
6 0,0070 71,4 214,29 357,1 
7 0,0055 90,9 272,73 454,5 
8 0,0060 83,3 250,00 416,7 
9 0,0035 142,9 428,57 714,3 
10 0,0060 83,3 250,00 416,7 
11 0,0080 62,5 187,50 312,5 

 

As estimativas de aplicabilidade do biofertilizante, em função das doses 

recomendadas para o Mn, são apresentadas na Tabela 5.23. Observando-se os 

resultados na tabela abaixo, pode-se constatar que os tratamentos 2, 4, 10 e 11, 

apresentam os melhores rendimentos para a aplicabilidade do biofertilizante em 

função das doses de adubação recomendadas para este micronutriente, sendo que, 

o tratamento 4, apresentou um rendimento notório quando comparado aos demais. 
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Tabela 5.23 Estimativa das quantidades de biofertilizante a ser aplicada em função 
das doses recomendadas para o Mn 
 

Quantidade de biofertilizante a ser 
aplicada (kg ha-1) em função das 

doses de Mn Tratamentos 
Teor 

de Mn 
(kg) 2,0 

Kg ha-1 
4,0 

Kg ha-1 
6,0 

Kg ha-1 
1 0,0145 137,9 275,9 413,8 
2 0,0360 55,6 111,1 166,7 
3 0,0205 97,6 195,1 292,7 
4 0,0505 39,6 79,2 118,8 
5 0,0195 102,6 205,1 307,7 
6 0,0200 100,0 200,0 300,0 
7 0,0170 117,6 235,3 352,9 
8 0,0235 85,1 170,2 255,3 
9 0,0115 173,9 347,8 521,7 
10 0,0470 42,6 85,1 127,7 
11 0,0375 53,3 106,7 160,0 

 

Na Tabela 5.24 são apresentadas às estimativas de aplicabilidade do 

biofertilizante em função das doses recomendadas para o Zn. Pode-se perceber, 

que os tratamentos 1, 3, 9 e 11 apresentam os melhores rendimentos para a 

aplicabilidade do biofertilizante em função das doses desse elemento recomendadas 

para o cultivo da soja, sendo que pode-se constatar ainda, que o tratamento 1 

destaca-se dos demais em termos de rendimento. 

 

Tabela 5.24 Estimativa das quantidades de biofertilizante a ser aplicada em função 
das doses recomendadas para o Zn 
 

Quantidade de biofertilizante a ser 
aplicada (kg ha) em função das 

doses de Zn Tratamentos 
Teor 
de Zn 
(kg) 4,0 

Kg ha-1 
5,0 

Kg ha-1 
6,0 

Kg ha-1 
1 0,0605 66,1 82,6 99,2 
2 0,0235 170,2 212,8 255,3 
3 0,0445 89,9 112,4 134,8 
4 0,0210 190,5 238,1 285,7 
5 0,0400 100,0 125,0 150,0 
6 0,0295 135,6 169,5 203,4 
7 0,0325 123,1 153,8 184,6 
8 0,0200 200,0 250,0 300,0 
9 0,0470 85,1 106,4 127,7 
10 0,0420 95,2 119,0 142,9 
11 0,0445 89,9 112,4 134,8 
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De modo geral, pode-se perceber pelas estimativas feitas para a cultura da 

soja, em termos de macronutrientes, que o tratamento 4 apresentou, de forma 

comum, rendimentos consideráveis para a aplicabilidade do biofertilizante em função 

das doses recomendadas para a aplicação de N, P e K requeridas pela cultura. Já 

em termos de micronutrientes o tratamento 11 apresentou, de forma comum, 

rendimentos consideráveis para a aplicabilidade do biofertilizante em função das 

doses recomendadas para a aplicação de Cu, Mn e Zn. 
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6 CONCLUSÕES 
 
 

As principais conclusões obtidas a partir dos resultados deste estudo foram: 

 

• O diagnóstico ambiental demonstrou a existência de produtos comuns, os 

quais serviram de base para a análise qualitativa e quantitativa da geração de 

resíduos. A correlação resultante (perfil de consumo x geração de resíduos) 

deve auxiliar num correto diagnóstico relacionado com a capacidade de 

geração/produção de resíduos domésticos, cuja conseqüência final será um 

eficiente processo de gestão desses resíduos.  

• A qualificação e a quantificação dos resíduos sólidos gerados permitiram 

determinar o potencial de geração de resíduos sólidos orgânicos, sendo que a 

maior parcela gerada é representada por estes resíduos, o equivalente a 

87,6% do total, salientando-se o fato de que, na metodologia convencional o 

destino destes resíduos é o aterro sanitário o que repercute no não 

aproveitamento deste produto com valor comercial explícito/implícito 

agregado, e ainda cabe destacar que, a metodologia proposta por este estudo 

propõe a transformação destes resíduos em produtos de valor agregado, por 

meio do processo alternativo de biodigestão anaeróbia. 

• A padronização da fração orgânica de resíduos sólidos domésticos 

possibilitou a identificação de cada categoria e seus respectivos elementos a 

serem utilizados no experimento proposto pelo estudo, de forma a garantir as 

mesmas condições de carregamento do material orgânico em cada ensaio 

experimental e, posteriormente a possibilidade de reprodutividade dos 

resultados obtidos. 

• O sistema proposto para o tratamento dos resíduos sólidos orgânicos 

domésticos, por meio de processo alternativo de biodigestão, devido as suas 

características, as quais são diferenciadas do sistema convencional, 

configura-se como um método inovador para o tratamento da fração orgânica, 

o qual resultou em um pedido de patente.  



96

• O desenvolvimento do protótipo para o processo alternativo de biodigestão 

possibilitou e correspondeu às condições operacionais necessários para a 

realização dos ensaios experimentais.  

• Por meio da avaliação dos parâmetros operacionais, estabelecidos pelo 

planejamento experimental, verificou-se que o teor de água representa um 

fator decisivo que afeta a resposta de forma negativa, sendo necessária à 

diminuição dos valores adicionados nos ensaios experimentais, no intuito de 

obter-se melhores resultados nos delineamentos posteriores que possam ser 

efetuados. 

• O monitoramento da oscilação das faixas de temperatura na parede externa 

dos reatores, e sua respectiva influência na ação de borbulhamento da água 

nos frascos de vidro, permitiu constatar que nos períodos analisados 

prevaleceram valores de temperatura na faixa mesofílica, e que conforme o 

aumento da temperatura ambiente e consequentemente da parede externa 

dos reatores, ocorreu uma maior ação de borbulhamento da água indicando a 

formação do biogás e, relativamente à ocorrência da atividade microbiana nos 

reatores durante o processo de biodigestão anaeróbia. 

•  A avaliação de parâmetros químicos do biofertilizante obtido como produto 

do processo alternativo de biodigestão anaeróbia, permitiu determinar a 

qualidade química do material orgânico digerido em termos de 

macronutrientes primários, macronutrientes secundários, micronutrientes, 

metais pesados tóxicos e matéria orgânica. 

• A análise comparativa em relação aos teores de elementos, considerados 

essenciais e tóxicos ao desenvolvimento vegetal de uma cultura, presentes 

na fração orgânica in natura e nos tratamentos, possibilitou constatar os 

melhores resultados em relação aos teores de elementos essenciais e tóxicos 

para os tratamentos, sendo notório ressaltar que, em alguns tratamentos o 

teor de Pb foi reduzido, mostrando uma relativa eficiência do tratamento 

proposto. 

• As estimativas de aplicabilidade do biofertilizante, englobando aspectos 

relativos às necessidades nutricionais específicas para a cultura do milho e da 

soja, demonstraram os melhores rendimentos em função das doses de 

aplicação recomendadas para a adubação. 
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