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RESUMO 

 
ALINO, João H. L. Digestão anaeróbia de bagaço de cana-de-açúcar: estratégia 
de armazenamento e pré-tratamento para aumentar a produção de biogás. 
2019. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Tecnologias da 
Cadeia Produtiva do Biogás) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2019. 
 
O bagaço de cana-de-açúcar (BC) destaca-se como biomassa lignocelulósica 
proveniente da produção do etanol. Este resíduo apresenta potencial de geração de 
energia, por meio da digestão anaeróbia (DA). Em contrapartida, os resíduos 
lignocelulósicos apresentam estrutura complexa, composta por celulose, 
hemicelulose e lignina, sendo necessário pré-tratamentos para melhorar a 
digestibilidade destes resíduos e consequentemente o processo de DA. No entanto, 
estes pré-tratamentos apresentam elevado custo de implementação e geram 
subprodutos tóxicos ao meio ambiente. Como alternativa, o co-armazenamento 
entre substratos lignocelulósicos e resíduos orgânicos, pode proporcionar o aumento 
da produção de biogás, reduzindo os custos com reagentes e mitigando os impactos 
causados ao meio ambiente. A partir disso, objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do 
co-armazenamento do BC com resíduos orgânicos, utilizando três concentrações de 
BC para resíduos de frutas e vegetais (RFV) (5%, 10% e 15%) e para soro de leite 
(SL) (10%, 20% e 25%) na produção de biogás. A sinergia de produção de biogás 
da mistura foi comparada com a produção teórica (PBMt) de biogás e com o efeito 
de pré-tratamento convencional com NaOH (1%, 5% e 10%). A produção de metano 
do co-armazenamento de RFV+BC5% apresentou a melhor taxa de conversão em 
metano, com 27% de eficiência quando comparado ao PBMt, enquanto nenhuma 
das concentrações de SL apresentaram eficiência positiva. O pré-tratamento alcalino 
com NaOH apresentou eficiência de produção de metano quando comparado a BC 
in natura para 5% e 10%. O estudo mostrou que a baixa concentração de resíduos 
lignocelulósicos proporciona o aumento da superfície de contato com o co-substrato 
ácido, favorecendo o pré-tratamento por meio do ácido gerado na degradação. 
 
Palavras-chave: Resíduos lignocelulósicos; PBM; co-armazenamento; metano.  
 
 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

ALINO, João H. L. Anaerobic digestion of sugarcane bagasse: storage and 
pretreatment strategy to increase biogas production. 2019. 19 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Especialização em Tecnologias da Cadeia Produtiva do 
Biogás) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2019. 
 
Sugarcane bagasse (SCB) stands out as lignocellulosic biomass from the production 
of ethanol. This residue presents potential of energy generation, through anaerobic 
digestion (AD), however the lignocellulosic residues present a complex structure, 
composed of cellulose, hemicellulose and lignin, being necessary pre-treatments to 
improve the digestibility of these residues and consequently the process of AD. 
However, these pre-treatments are expensive to implement and generate by-
products toxic to the environment. As an alternative, co-storage between 
lignocellulosic substrates and organic waste can provide increased biogas 
production, reducing reagent costs and mitigating environmental impacts. The 
objective of this work was to evaluate the effect of co-storage of SCB with organic 
residues using three concentrations of SCB for fruit and vegetable residues (FVW) 
(5%, 10% and 15%) and for whey (CW) (10%, 20% and 25%) in biogas production. 
The biogas production synergy of the blend was compared with the theoretical 
biogas production (PBMt) and with the conventional pretreatment effect with NaOH 
(1%, 5% and 10%). Methane production from the co-storage of FVW + SCB5% 
presented the best conversion rate in methane, with 27% efficiency when compared 
to PBMt, whereas none of the concentrations of CW presented efficiency. 
Conventional alkaline pretreatment with NaOH showed efficiency when compared to 
in natura SCB to 5% and 10%. The study showed that the low concentration of 
lignocellulosic residues provides the increase of the contact surface with the acidic 
co-substrate, favoring the pretreatment through the acid generated in the 
degradation. 
 
Keywords: Lignocellulosic residues; BMP; co-storage; methane. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O etanol proveniente da cana-de-açúcar, destaca-se como fonte renovável de 

energia, tornando-se combustível competitivo e com baixa emissão de carbono, 

quando comparado aos combustíveis fósseis (Joppert et al., 2017). O processo de 

produção de etanol é amplamente difundido e apresenta potencial de crescimento 

em todo o mundo, sendo o Brasil responsável pela produção de mais de 28 milhões 

de m³ por ano. No entanto, o processo de produção de etanol produz como 

subproduto o bagaço de cana-de-açúcar (BC), sendo gerado mundialmente mais de 

540 milhões de toneladas de BC por ano, cerca de 30% da cana colhida (Nosratpour 

et al. 2018). A falta de locais apropriados para a destinação destes resíduos e o 

acúmulo desenfreado de BC, faz com que estes resíduos demandem tratamento 

para a minimização dos impactos causados por eles (Adarme et al., 2017). 

Dentre os tratamentos possíveis, a digestão anaeróbia (DA) é uma alternativa 

técnica e economicamente viável, pois transforma o passivo ambiental em ativo 

econômico, por meio da recuperação energética destes resíduos (Martínez et al., 

2018). Este processo converte a matéria orgânica em basicamente CH4 e CO2, por 

meio do metabolismo de diferentes bactérias anaeróbias. No entanto, os resíduos 

lignocelulósicos, como os resíduos de BC, apresentam estrutura complexa, 

composta por celulose, hemicelulose e lignina, responsáveis por fornecer estrutura e 

sustentação a planta e limitam a digestão anaeróbia (DA). Dentre os componentes, a 

lignina apresenta estrutura rígida, insolúvel em água e resistente a ataques químicos 

e biológicos, tornando este o componente mais recalcitrante da parede celular da 

planta e a limitante no processo de DA (Zheng et al., 2014).  

Tais propriedades exigem que estes resíduos passem por pré-tratamentos 

para aumentar a eficiência de conversão de biogás, contribuindo para a redução da 

cristalinidade e o grau de polimerização da celulose, remoção da lignina e 

hemicelulose e aumento a área acessível para os microrganismos (Yu et al., 2019). 

Estudos recentes foram realizados com o objetivo de aumentar a digestibilidade 

microbiana, aplicando pré-tratamentos convencionais como o mecânico, químico, 

biológico e a combinação entre eles (Bolado-Rodríguez et al., 2016; Jin et al., 2015; 
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Qiao et al., 2011; Shen et al., 2014; Zheng et al., 2014). Dentre eles o pré-tratamento 

químico é o método mais utilizado para alterar as propriedades químicas e físicas 

dos resíduos lignocelulósicos, sendo utilizado ácidos, bases e compostos iônicos, 

além da associação com o pré-tratamento térmico. 

No entanto, estes pré-tratamentos apresentam elevado custo de 

implementação em escala real e geram subprodutos tóxicos ao meio ambiente 

(Larsen, et al.2017; Koupaie et al., 2018). Como alternativa ao elevado custo de 

operação, o co-armazenamento entre substratos lignocelulósicos e resíduos 

orgânicos, proporciona o aumento da eficiência de produção de biogás, reduzindo os 

custos com reagentes e eliminando a geração de subprodutos nocivos ao meio 

ambiente (Zheng et al.,2014). A mistura dos resíduos e o tempo de contato aplicado 

provoca a fermentação inicial dos compostos orgânicos e possibilita a formação de 

ácido lático, sendo responsável pela queda do pH. Logo o processo favorece a 

fermentação de diversos nutrientes, alterando a estrutura da biomassa 

lignocelulósica e aumentando a produção de biogás (Thompson et al., 2005). 

Contudo, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do co-armazenamento do 

BC com dois tipos de resíduos orgânicos, sendo estes os resíduos de frutas e 

vegetais (RFV) e soro de leite (SL), na produção de metano. Para isso foram 

utilizadas três concentrações para cada co-armazenamento e comparada a sinergia 

de produção de metano da mistura com o rendimento proporcional de cada 

substrato. O pré-tratamento alcalino foi utilizado como comparação da eficiência de 

produção de metano de ambos os pré-tratamentos a partir de três concentrações de 

NaOH. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 SUBSTRATOS E MÉTODOS ANALÍTICOS 

 
As amostras de BC, SL e RFV foram coletadas no mês de novembro de 2018 

e são provenientes de um empreendimento local que realiza a extração do caldo 

para o consumo, um laticínio responsável pelo processamento de derivados do leite 

e um centro de distribuição de frutas e vegetais, respectivamente. Após a coleta, o 

BC e RFV foram triturados até obter um tamanho de partícula menor ou igual a 10 

mm para garantir a homogeneização do substrato e a precisão dos testes em 

batelada (Holliger et al., 2016). 

A caracterização físico-química foi realizada para a determinar o teor de 

sólidos totais (ST), sólidos voláteis (SV) e o pH, sendo utilizados como parâmetro 

para a correção do balanço de massa dos testes em batelada (APHA, 2005). Já a 

composição química dos substratos foi realizada por meio da determinação do 

nitrogênio total Kjeldahl (APHA, 2005), lipídeos (Bligh&Dyer, 1959) e proteínas (FAO, 

2002). 

 

2.2 PROCEDIMENTO DE CO-ARMAZENAMENTO 

 
O pré tratamento do resíduo lignocelulósico ocorreu por meio do co-

armazenamento do BC com os resíduos de RFV e SL, no qual foram determinadas 

três concentrações de BC para cada mistura de RFV e SL. As concentrações foram 

definidas com base na capacidade do RFV e SL em umidificar o BC, estabelecendo 

assim a concentração máxima utilizada. Concentrações intermediárias foram 

utilizadas para avaliar a sinergia da mistura. As misturas foram armazenadas, 

cobertas e mantidas em contato por um período de 7 dias à temperatura ambiente 

(25 °C), também foi realizado o monitoramento do pH da mistura (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Concentração de BC nas misturas de RFV e SL e as respectivas massas utilizadas 

SUBSTRATO CONCENTRAÇÃO DE BC 
(%) 

RFV 
(g) 

SL 
(g) 

BC 
(g) 

ST 
(g) 

SV 
(g) 

RFV + BC 
5 475 ND 25 59,5 55,9 

10 450 ND 50 66,4 62,8 
15 425 ND 75 73,4 69,7 

SL + BC 
10 ND 450 50 49,8 47,1 
20 ND 400 100 65,5 62,6 
25 ND 375 125 73,4 70,4 

ND: Não determinado. RFV: Resíduos de frutas e vegetais; BC: Bagaço de cana-de-açúcar; SL: Soro 
de leite. 

Fonte: Autoria própria 
 

Como comparação ao teste de co-armazenamento foi utilizado o pré-

tratamento convencional alcalino com NaOH em concentrações 1%, 5% e 10%, por 

um período de 12 horas a temperatura ambiente (25°C). Em um béquer foi 

adicionado 34,5 g de HCl, em 10 g de BC, que representa 10% de ST da mistura 

(Liu et al., 2015).  

Após o tempo de contato, o lixiviado foi coletado e congelado para análises 

posteriores, enquanto a amostra de BC foi lavada em água corrente até pH neutro. 

O pré-tratamento alcalino ocorreu em uma etapa posterior ao co-armazenamento, 

utilizando o mesmo resíduo de BC (BC 2° teste), que foi conservado em um 

refrigerador por um período de 3 meses a uma temperatura de 4°C, fazendo com 

que o BC perdesse carbono e apresentasse valores diferentes dos iniciais. A partir 

deste pré-tratamento foi avaliada a eficiência de produção de metano por massa de 

reagente utilizado, este dado permitiu mensurar a conversão de metano com o gasto 

de reagente alcalino. 

 

2.3 TESTES DE DIGESTÃO ANAERÓBIA EM BATELADA 

 
A determinação do Potencial Bioquímico de Metano (PBM) das amostras foi 

realizada por meio de parâmetros propostos pela VDI 4630, utilizando frascos de 

100 mL. Para isso, foi utilizado volume de 50 mL para a digestão e 50 mL de 

headspace. A massa de inóculo e substrato adicionada no reator foi calculada com 

base na análise de sólidos, sendo estabelecido relação inóculo substrato (RIS) igual 

a 3. O monitoramento ocorreu por meio do registro diário da produção de biogás, até 
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que o volume de biogás diário fosse inferior a 1% do volume acumulado (VDI 4630, 

2006).  

O inóculo utilizado foi produzido a partir da uma mistura de dejeto bovino e 

efluentes de biodigestor suíno e biodigestor bovino na proporção de 1:0,5:0,5, 

respectivamente, mantido em temperatura mesofílica (37 °C). A partir disso o inóculo 

foi aclimatado com alimentação semanal contendo uma mistura de substratos 

orgânicos, com o objetivo de proporcionar a diversidade bacteriana, possibilitando 

maior degradação de todos os componentes do substrato. Mais informações sobre a 

composição e procedimento detalhado de aclimatação pode ser encontrado em 

Edwiges et al. (2018).  

O teste de PBM foi composto por 12 tratamentos e dois testes controle, nos 

quais foram incubados em triplicata, totalizando 42 frascos. Inóculo e celulose 

microcristalina foram utilizados como controle nos testes em batelada, sendo estes 

utilizados para o cálculo do balanço de massa e para validação do inóculo utilizado 

para os testes em batelada. A VDI 4630 recomenda produção mínima de biogás de 

80% do valor teórico da celulose (740 – 750 mLN g SV-1).  

As produções de metano proveniente do co-armazenamento foram 

comparadas com os respectivos valores de ponderados da mistura PBM (PBMP), 

obtidos por meio da soma das produções individuais de cada substrato e das 

respectivas proporções de SV adicionada a cada reator. A partir disso foi possível 

avaliar a sinergia dos co-armazenamentos e a eficiência de produção de metano. 

A composição do biogás foi determinada por meio de cromatografia gasosa 

(ASTM D1945-14, 2014) em cromatógrafo (Perkin Elmer – Clarus 680) com Detector 

de Condutividade Térmica (TCD), coluna empacotada Plot Q, com 30 m de 

comprimento e diâmetro interno de 0,32 mm, utilizando hélio como gás de arraste 

com fluxo de 30 mL min-1. A rampa de temperatura do forno foi programada para 

aumentar de 32 a 1.000 °C com taxa de 200 °C min-1 e tempo de espera final de 2 

min.   
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO INÓCULO E SUBSTRATOS 

 

O inóculo utilizado no experimento apresentou teor de ST, SV em base seca 

(SVbs) e pH de 3,1±0,01, 58,3%±0,5% e 8,5, respectivamente. A extração do caldo 

presente na cana-de-açúcar gerou como subproduto o BC, caracterizado pelo baixo 

teor de umidade (38,3 ± 0,01% ST), quando comparado à resíduos orgânicos como 

os RFV (10,5 ± 0,16% ST) e SL (6,8 ± 0,01% ST). Apesar do baixo teor de umidade 

o BC, assim como RFV (93,8 ± 0,34% SVbs) e SL (92,5 ± 0,13% SVbs), apresenta 

elevado teor de matéria orgânica (97,7 ± 0,05% SVbs). No entanto, o índice de 

biodegradabilidade de BC, dado pela relação SV/ST foi de 2,5, sendo inferior aos 

valores obtidos por RFV (8,9) e SL (13,6). Vats et al. (2019) afirmam que o elevado 

valor na proporção de SV/ST está diretamente relacionado a maior hidrólise na DA 

(Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Caracterização físico-química do inóculo, substrato e co-substratos. 

ND = Não determinado 

Fonte: Autoria própria 

 

A composição dos substratos é dada pela determinação de lipídios, NTK e 

proteínas representados em porcentagem de matéria natural. O teor de lipídios 

presente no BC (1,3 ± 0,13%) foi superior aos valores obtidos por RFV (0,6 ± 0,05%) 

e SL (0,7 ± 0,06%). Em contrapartida o RFV e SL apresentaram maiores 

concentrações de proteínas de 1,2 ± 0,04% e 0,9 ± 0,06%, respectivamente, quando 

comparados com BC (0,5±0,11%). 

Substrato ST SV SV/ST Lipídios Proteínas pH 

(%) (%) - (%) (%) - 

Inóculo 3,1±0,01 58,3±0,50 18,9±0,15 ND ND 8,5 

BC 38,3±0,01 97,7±0,05 2,5±0,01 1,3±0,13 0,5±0,11 ND 

RFV 10,5±0,16 93,8±0,34 8,9±0,17 0,6±0,05 1,2±0,04 4,8 

SL 6,8±0,01 92,5±0,13 13,6±0,05 0,7±0,06 0,9±0,06 6,9 
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A mistura de RFV foi composta por alface, tomate, rúcula, melancia, manga, 

ameixa, melão, cebola, laranja, cebola roxa, chuchu, pimentão, pepino, batata doce 

e mamão. Esta mistura apresentou característica ácida, com valor de pH de 4,8, isto 

ocorreu devido à presença de resíduos potencialmente ácidos, como tomate, laranja 

e ameixa. Valores semelhantes foram encontrados por Vats et al. (2019), que 

reportaram pH de 4,75. Já o SL apresentou pH próximo da neutralidade, com valor 

de 6,9, similar ao estudo realizado por Kavacik & Topaloglu (2010), que reportaram 

pH de 6,6. 
 

3.2 TESTES DE DIGESTÃO ANAERÓBIA EM BATELADA 

 

Os valores de produção de metano para os resíduos de BC, BC 2° teste, RVF 

e SL foram utilizados como controle e apresentaram valores iguais a 330±2,8, 

246±5,9, 423±5,8 e 449±5,5 LN CH4 kg SV-1, respectivamente. Resultados similares 

foram encontrados por Liu et al., 2015 (307 LN CH4 kg SV-1), Edwiges et al., 2018 

(421 LN CH4 g kg SV-1) e Escalante et al., 2017 (510 LN CH4 kg SV-1) (Figura 2a).  

 

 
Figura 1 - Resultados experimentais de produção de metano do PBM. (a) Produção de biogás 
dos resíduos in natura; (b) co-armazenamento de RFV e BC; (c) co-armazenamento de SL e 

BC; (d) pré-tratamento convencional com NaOH. 
Fonte: Autoria própria 
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A rápida produção de metano durante a fase lag dos co-substratos (SL e 

RFV) é justificada pela presença de matérias facilmente biodegradáveis (Bertin et al., 

2013; Wang et al., 2014). Já o resíduo lignocelulósico (BC), apresenta elevado teor 

de lignina levando a uma baixa biodegradabilidade deste tipo de resíduo (Rodriguez 

et al., 2016). Saidu et al., (2014), afirmam que a presença de lignina no processo de 

DA, acarreta no atraso da fase log ou, até mesmo, na inibição da produção de 

metano. 

Como alternativa, a baixa biodegradabilidade do BC e ao potencial de 

acidificação do RFV e SL foi investigado o efeito do co-armazenamento destes 

resíduos contrastantes, no qual foi observado que o PBM do co-armazenamento de 

RFV + BC e SL + BC apresentaram maior produção conforme a concentração de BC 

era reduzida da mistura. Possivelmente a redução na concentração de resíduos 

lignocelulósicos aumenta a disponibilidade do ácido para o resíduo e, 

consequentemente, a superfície de contato, além de proporcionar a maior eficiência 

no pré-tratamento (Figura 1bc).  

Os valores da produção acumulada de metano provenientes do co-

armazenamento de RFV foram superiores aos obtidos pelo SL, sendo que RFV + BC 

5% apresentou a melhor taxa de conversão em metano, com 27% de eficiência 

quando comparado ao PBMP. Em contrapartida, as concentrações dos co-

armazenamentos com SL foram ineficientes devido ao elevado valor de pH quando 

comparado ao RFV, além de apresentar a maior variação de pH e não se manter 

ácido durante os 7 dias de contato (Figura 2) 
 

 
Figura 2 - Comportamento do pH durante o co-armazenamento 

Fonte: Autoria própria 
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O pH dos co-armazenamentos de SL+BC apresentaram queda brusca no 

primeiro dia, partindo do pH inicial de 6,89 para 4,43, ou seja,  SL teve início em pH 

neutro e foi acidificando com o tempo, enquanto que o pH inicial de RVF foi de 4,83, 

ou seja, o pH da fruta apresentou caráter ácido durante os 7 dias de contato, não 

demonstrando queda abrupta. A média de pH do SL durante todos os dias de co-

armazenamento foi superior ao do RFV, sendo que SL também apresentou maior 

variação do pH, não se mantendo ácido durante os 7 dias de contato. 

O pré-tratamento convencional alcalino com NaOH, foi realizado como 

comparação aos métodos alternativos de pré-tratamento, sendo que os valores de 

PBM para as concentrações de NaOH 1%, 5% e 10% foram iguais a 223, 298 e 330 

LN CH4 kg SV-1, respectivamente. O pré-tratamento aplicado apresentou eficiência 

para as concetrações de 5% (21%) e 10% (34%), já a concentração de NaOH 1%, 

não apresentou eficiência (-9%) quando comparado ao BC 2° teste. 

Hipoteticamente, pode-se afirmar que o processo de lavagem para a remoção 

do efluente gerado no pré-tratamento extraiu compostos solúveis provenientes do 

ataque químico ao resíduo lignocelulósico, resultando na presença de lignina e 

celulose remanescentes na fase sólida. Segundo Hendriks & Zeeman (2009), o pré-

tratamento pode solubilizar a hemicelulose e parte da lignina, resultando na 

liberação de compostos solúveis e possível inibição devido a geração de 

monômeros e ácidos furfúrais, tóxicos ao processo de DA. 

Apesar dos pré-tratamentos com NaOH 5% e 10% se mostrarem eficientes 

em termos de conversão de metano, apresentam gastos com reagentes químicos e 

a geração de efluente tóxico ao meio ambiente, sendo necessário o gasto com 

tratamento e disposição final. Neste sentido a eficiência de conversão de metano por 

massa NaOH adicionado, foi superior para o pré-tratamento a 5% (9,9 mL 

CH4.gNaOH-1), quando comparado ao NaOH 10% (8,0 mL CH4.gNaOH-1) (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Parâmetros do processo de DA 

Substrato pH Médio 
dos 7dias 

Teor de Metano PBM PBM Ponderado Eficiência Eficiencia 

(%) (LN CH4 kg SV-1) (LN CH4 kg SV-1) (%) (mL CH4.gNaOH-1) 

BC NA 56 330 NA NA NA 

BC 2° Teste NA 55 246 NA NA NA 

RFV NA 60 423 NA NA NA 

SL NA 63 449 NA NA NA 

SL + BC 10% 4,46 ± 0,94 59 345 409 -13 NA 

SL + BC 20% 4,71 ± 0,93 57 338 388 -10 NA 

SL + BC 25% 4,56 ± 0,91 57 309 381 -17 NA 

RFV + BC 5% 4,00 ± 0,35 63 520 413 27 NA 

RFV + BC 10% 4,03 ± 0,33 60 437 402 10 NA 

RFV + BC 15% 4,04 ± 0,30 60 383 394 -1 NA 

NaOH 1% NA 55 223 NA -9 -21,9 

NaOH 5% NA 52 298 NA 21 9,9 

NaOH 10% NA 52 330 NA 34 8,0 

NA = Não Aplicável 

Fonte: Autoria própria 

 

A produção de metano diária para o co-armazenamento com RFV 

apresentou comportamento similar para todas as concentrações de 5%, 10% e 15%, 

com valores máximos de produção no dia dois, no entanto o co-armazenamento a 

5% apresentou maior taxa de conversão, com 96 LN CH4.dia-1, cerca de 10,42% (85 

LN CH4.dia-1) superior ao co-armazenamento de 10% e 32,29% (65 LN CH4.dia-1) 

superior ao de 1%.  

Já o pré-tratamento convencional alcalino, apresentou semelhança para as 

concentrações de 5 e 10%, com produção máxima no dia três de operação, com 

valores de 57 e 64 LN CH4.dia-1, respectivamente. Já o pré-tratamento com NaOH 

1%, obteve pico de produção no sexto dia, com 26 LN CH4.dia-1, isto se deve 

possivelmente a lavagem do substrato após o pré-tratamento, que proporcionou a 

remoção de compostos solúveis, uma vez que o pré-tratamento não foi eficiente, 

devido à baixa concentração utilizada (Figura 3). 

 
Figura 3 - Produções diárias de metano do co-armazenamento de RFV, BC e pré-tratamento 

convencional alcalino com NaOH. 
Fonte: Autoria própria 
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4 CONCLUSÕES 

 

O pré-tratamento convencional alcalino com NaOH é uma alternativa 

tecnicamente viável na conversão em metano de substratos lignocelulósicos, sendo 

os pré-tratamentos com NaOH 5% e NaOH 10% mais eficientes em termos de 

rendimento de metano, com 21% e 34%, respectivamente. No entanto, o pré-

tratamento com NaOH 5% apresentou a maior eficiência de produção de metano por 

massa de reagente químico utilizado, com 9,9 mL CH4.g-1 NaOH, enquanto que 

NaOH 10% 8,0 mL CH4.g-1 NaOH. Neste sentido, o pré-tratamento convencional 

demanda gastos com tratamento e disposição final do efluente gerado, além do 

elevado custo de aquisição de reagentes químicos, não sendo a melhor alternativa 

para o tratamento de resíduos lignocelulósicos.  

Devido a isto, o co-armazenamento é um método atrativo para o pré-

tratamento de resíduos lignocelulósicos. Contudo a eficiência do processo está 

diretamente relacionada com a variação do pH durante o tempo de contato e com a 

quantidade de resíduos lignocelulósicos utilizados. Os resultados obtidos indicam 

que a baixa concentração de resíduos lignocelulósicos proporciona o aumento da 

superfície de contato com o co-substrato ácido, favorecendo assim o pré-tratamento. 

O co-armazenamento contendo RFV + BC 5% foi o melhor tratamento, com 27% de 

eficiência em comparação com o PBM ponderado, enquanto que o pré-tratamento 

convencional com NaOH 5% apresentou 21%. 

Portanto, o pré tratamento a partir do co-armazenamento de resíduos 

potencialmente ácidos com resíduos lignocelulósicos é uma alternativa tecnicamente 

viável por aumentar a eficiência da produção de biogás, proporcionar o tratamento 

de dois substratos contrastantes, além de evitar gastos com reagentes químicos, 

aquecimento e o tratamento de subprodutos nocivos ao meio ambiente, gerados a 

partir dos pré-tratamentos convencionais. 
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