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Resumo: A fim de diminuir os impactos ambientais, os resíduos agroindustriais e resíduos sólidos urbanos têm 
ganhado destaque ao longo dos últimos anos, uma vez que o aumento populacional traz consigo o aumento de 
insumos e resíduos. Desse modo, a biomassa vem sendo cada vez mais utilizada e, dentre as fontes renováveis, é 
a que apresenta o maior potencial de crescimento para a produção de energia elétrica. Uma vez que o cultivo da 
mandioca tem grande representatividade na produção agrícola nacional e regional e que gera uma grande 
quantidade de resíduos, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver um biodigestor horizontal de uma fase, 
em escala de laboratório, para analisar a viabilidade da obtenção de biogás a partir a partir da casca da mandioca, 
uma vez que a mesma não tem destino adequado tornando-se foco de contaminação. Os resultados preliminares 
obtidos indicam que é possível obter biogás a partir da utilização da casca da mandioca. 
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Introdução 

Em virtude do aumento continuado dos preços do petróleo e as crescentes preocupações ambientais, é notório 
a preocupação da população mundial com a utilização de fontes de energias renováveis. Neste contexto, o 
aproveitamento de resíduos agroindustriais e resíduos sólidos urbanos tem se destacado e ganhado espaço na 
sociedade industrial, cujo objetivo é de, em determinado tempo, extinguir a dependência de utilização de 
combustíveis fósseis tanto para a geração de energia quanto para a locomoção de veículos.  

Como todo tipo de energia renovável, a energia extraída da biomassa reduz a dependência da utilização dos 
combustíveis fósseis, possuindo baixa emissão de gases poluentes, reduz a corrosão de equipamentos (caldeiras, 
fornos), possui alta eficiência energética, promove o desenvolvimento rural, gera empregos, proporciona o 
reaproveitamento de todo tipo de resíduo além de diminuir o risco de incêndio florestal.  

Define-se biomassa todo tipo de fonte orgânica e também a partir de resíduos utilizados para a produção de 
energia, sendo estes subdivididos em três grupos: resíduos de atividades agrícolas, resíduos de atividades 
pecuaristas e resíduos sólidos urbanos (SHIMELMITZA, 2014). Do ponto de vista energético, a biomassa é toda 
matéria orgânica, seja ela de origem animal ou vegetal, que pode ser utilizada na produção de energia (ANEEL, 
2020). De acordo com o Balanço Energético Nacional (BEN), a biomassa contém energia armazenada sob a forma 
de energia química e, com relação a sua origem, as biomassas para fins energéticos podem ser classificadas nas 
categorias de biomassa energética florestal, seus produtos e subprodutos ou resíduos; biomassa energética da 
agropecuária, as culturas agroenergéticas e os resíduos e subprodutos das atividades agrícolas, agroindustriais e da 
produção animal; e rejeitos urbanos (BEN, 2019). De acordo com os dados apresentados no BEN (2019), a 
capacidade instalada de geração elétrica por biomassa vem crescendo cada vez mais ao longo dos anos, saltando 
de 5.717 MW, em 2009, para 14.790 MW em 2018. 

Dentre as tecnologias utilizadas para o aproveitamento de tais resíduos, a biodigestão anaeróbica vem sendo 
cada vez mais utilizada por permitir a recuperação de energia através do aproveitamento do biogás e nutrientes, 
bem como prevenir a poluição ambiental (IEA, 2019). 

A mandioca (Manihot sculenta Crantz) é uma planta de fácil cultivo, em função dos baixos custos de 
produção, ampla adaptação às mais variadas condições de clima e solo, além da tolerância ao ataque de insetos, 
tornando-a um alimento básico para milhões de pessoas, principalmente nos países da América Latina e África 
(INOUE, 2008). No Brasil, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Embrapa), 2018, o plantio de mandioca nas regiões do Brasil ao longo dos anos 
apresenta um quadro bastante estabilizado, com exceção das regiões Norte e Nordeste, onde a primeira teve um 
aumento de quase 20% da área plantada, e a segunda, teve uma redução de mais de 20%. Com relação à distribuição 
da produção de mandioca no território nacional com base na safra de 2017, as regiões Norte e Nordeste possuem 
juntas aproximadamente 61,18% da produção nacional de mandioca (t) em 72% das áreas cultivadas (ha) e, por 
esse motivo, detêm as maiores produções nacionais. 

O processamento industrial das raízes de mandioca para produção de farinhas e extração da fécula gera muitos 
subprodutos sólidos (casca marrom, entrecasca, descarte, fibra, farelo, varreduras) e líquidos (águas de lavagem e 
a manipueira), sendo este último, um resíduo líquido extremamente tóxico e poluente devido ser constituído de 



ácido cianídrico (Martins et al., 2000). A casca da mandioca geralmente é jogada no pátio próximo onde a 
mandioca é descascada, que, com o tempo, acaba apodrecendo, transformando-se em matéria orgânica – 
produzindo mau cheiro, surgimento de insetos, dentre outros (Sebrae, 2003). Entretanto este material é descartado, 
não sendo reaproveitado para nenhuma finalidade. 

Material e Métodos 

 
Para a fabricação do reator foi utilizado tubo de PVC, com 20 cm de altura e 10 cm de diâmetro, conexões 

de PVC de ½”, e válvulas abre-fecha. A saída do biogás produzido foi realizada com mangueira flexível e 
localizado na parte superior dos biodigestores. Os reatores tem uma capacidade útil de 1,57 L. Depois de fabricado, 
foram realizados testes no biodigestor para verificar se o mesmo se encontrava completamente vedado. Após os 
testes de verificação de vazamentos, o reator e foi esvaziado e preenchido com a matéria orgânica a ser 
biodegradada. 

Para avaliar o desempenho do biodigestor, foram realizadas análises físico-química-químicas avaliando a 
quantidade de sólidos totais, sólidos totais fixos, sólidos totais voláteis e pH do efluente de entrada e de saída do 
biodigestor. A caracterização físico-química das amostras será feita de acordo com a APHA Standard of Methods 

(2012). 
Antes do início dos testes com as amostras coletadas, as mesmas foram armazenadas em material de vidro 

(resistente), por 20h sob a temperatura de refrigeração de 4 ºC, com o objetivo de minimizar a decomposição 
microbiológica dos sólidos. 

Inicialmente, foi realizada a secagem de uma cápsula de porcelana em forno mufla, a 550 ºC por uma hora. 
Esperou a cápsula resfriar e a mesma foi transferida para um dessecador até atingir a temperatura ambiente. Em 
seguida, com o auxílio de uma balança analítica, realizou-se a pesagem da cápsula após secagem e, logo após, 50 
mL da amostra, homogeneizada, foram adicionadas à cápsula. A cápsula, contendo a mistura, foi levada em banho-
maria até que a amostra pudesse ser seca, sob 63 ºC. Em seguida, a cápsula foi transferida para a estufa, para que 
pudesse ser seca, sob 103 – 105 ºC, por 1 hora. Por fim, o conjunto deve resfriar em um dessecador a temperatura 
ambiente e em seguida pesado com precisão de 0,1 g. A determinação de sólidos totais (ST) é feita usando a 
equação (1): 
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sendo m2 é a massa da cápsula com a amostra seca a 103ºC – 105ºC (em mg); m1 a massa da cápsula vazia (mg) e 
Vol o volume da amostra, em mL. 

Após a pesagem da cápsula com amostra utilizada na determinação dos sólidos totais (ST), a amostra foi 
levada até o forno mufla, a 550 ºC, durante uma hora. Após, a cápsula foi resfriada, até atingir a temperatura 
ambiente, no dessecador, realizando a pesagem logo em seguida. A determinação dos sólidos totais fixos (STF) é 
feita segundo a equação (2): 
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sendo m3 a massa da cápsula mais a amostra, após a ignição à 550 ºC, em mg; m2 a massa da cápsula vazia, seca 
e limpa, em mg e Vol o volume da amostra, em mL. 

Os sólidos totais voláteis (SV) serão determinados diretamente pela diferença entre os sólidos totais e os 
sólidos totais fixos, de acordo com a equação (3): 

 
STV = ST – STF (mg ∙ L-1)                      (3) 

A determinação do pH foi realizada de acordo com a metodologia descrita em APHA (2012), utilizando-se 
um pHmetro. O aparelho foi ligado e foi aguardado a sua estabilização. Os eletrodos foram lavados com água 
destilada e enxugados com papel absorvente. O aparelho deve foi calibrado com as soluções padrão (pH 4). Os 
eletrodos foram lavados, novamente, com água destilada e enxugados e em seguida, foram introduzidos na amostra 
a ser examinada. 

O biogás gerado no processo de biodigestão deve ser submetido a uma etapa de purificação de modo a garantir 
que uma maior concentração de metano na composição do biogás. Para tanto, o biogás ficará em contato com uma 
solução de hidróxido de sódio, sendo retido o dióxido de carbono e outros compostos presentes em menores 
proporções como o sulfeto de hidrogênio, de modo a liberar apenas o metano.  

Para a realização dos testes, foi utilizado um Erlenmeyer de 250 mL com uma solução de NaOH a 5%, em 
que o biogás foi borbulhado para obter assim o metano, sendo este medido a partir do deslocamento de água numa 
proveta invertida com 100 mL de capacidade. Uma vez que o metano preencheu a capacidade da proveta, a válvula 
de saída do gás será fechada de modo a encher a proveta de água novamente, e continuar com a quantificação do 
volume de biogás produzido.  



Resultados e Discussão 

 
Incialmente foi realizada a fabricação dos biodigestores. A Figura 1 apresenta o diagrama esquemático bem 

como a montagem final dos biodigestores.   

 

  

Figura 1. Diagrama esquemático e biodigestor finalizado.  
Fonte: Autoria própria. 

 
Para a alimentação dos biodigestores, a casca da mandioca foi triturada e refrigerada, a 4 ºC, a fim de 

minimizar a decomposição microbiológica dos sólidos e, em seguida, foi realizada a mistura na proporção de 1:1:2 
(v/v/v) (casca de mandioca/esterco bovino/água) e, logo após, os dois biodigestores foram alimentados.  

A fim de realizar o controle da temperatura do processo de biodigestão, os biodigestores foram imersos em 
água, dentro de uma caixa de isopor e, o controle da mesma foi realizado a partir de um termostato de aquário 
(Aqua One – 55 W), que manteve a água do banho na temperatura de 34 – 37 ºC. 
 

 

Figura 2. Biodigestores em operação.  
Fonte: Autoria própria. 

 
Antes de se iniciarem os testes de biodigestão, foi realizada a caracterização físico-química da casca de 

mandioca in-natura e do afluente. A Figura 3 mostra algumas etapas dos procedimentos de caracterização da casca 
de mandioca in-natura. Os testes foram realizados em triplicata a fim de minimizar os erros que poderiam ser 
ocasionados durante o processo.  

 

      

Figura 3. Processo de determinação físico-químico da casca de mandioca in-natura. 
Fonte: Autoria própria. 



Os resultados obtidos na caracterização físico-química da casca de mandioca in-natura são apresentados na 
Tabela 1. 

 

Tabela 1. Caracterização Físico-química da casca de mandioca in-natura. 

Amostras ST 
mg ∙ L-1 

STF 
mg ∙ L-1 

STV 
mg ∙ L-1 

Casca de mandioca  243.168,0 232.158,0 11.010,0 

Fonte: Autoria própria. 

 
As análises iniciais da caracterização da casca de mandioca utilizada apresentaram sólidos totais com média 

de 243.168 mg ∙ L-1, sendo que a relação STF/ST foi 0,9547 e STV/ST foi 0,0453. 
Após a caracterização dos afluentes, os biodigestores foram alimentados com a mistura na proporção de 1:1:2 

(v/v/v) (casca de mandioca/esterco bovino/água) e o processo de biodigestão, de ambos os biodigestores, ocorreu 
durante 30 dias.  

Após o período de biodigestão, com o auxílio do sistema para a purificação foi realizada a quantificação do 
biogás produzido no processo de biodigestão da casca da mandioca em um reator de fase única. A purificação e 
quantificação do biogás foi realizada a partir do borbulhamento do biogás produzido em solução de NaOH 5%, 
com a finalidade de obter o metano, sendo este quantificado a partir do deslocamento da coluna de água em uma 
proveta invertida, com capacidade de 100 mL, como ilustrado na Figura 4. 
 

 

 

Figura 4. Sistema de purificação do biogás, onde: (A) Sistema geral, (B) Sistema de purificação e (C) Protótipo 
do sistema geral (biodigestor e sistema de purificação).   

Fonte: Autoria própria. 

 
A Tabela 2 apresenta o volume de biogás produzido em cada biodigestor após o processo de purificação. 
O volume de biogás obtido indica que o processo de biodigestão utilizando casca de mandioca é viável. As 

baixas quantidades obtidas se devem ao pequeno volume do reator que comporta apenas uma pequena quantidade 
de afluente, haja vista este é um estudo preliminar. A fim de aumentar a quantidade de biogás produzido um novo 
protótipo de maior volume deve ser fabricado.  

 
Tabela 2. Produção de biogás total do sistema após a purificação do mesmo.  

Biodigestor Produção de biogás L 
I 0,180 

II 0,160 
Fonte: Autoria própria. 

A B

C



Finalizado o processo de purificação e quantificação do biogás, foi realizada a caracterização físico-química 
do efluente.  

A Figura 5 apresenta as amostras obtidas no final do tratamento físico-químico do afluente e do efluente. 
 

 

     

Figura 5. Fase final do tratamento físico-químico do: (A) Afluente e (B) Efluente 
Fonte: Autoria Própria. 

 
Os teores médios de sólidos totais, sólidos fixos, sólidos voláteis e pH, no início e no final do processo de 

digestão anaeróbia, bem como suas respectivas reduções, estão apresentados em porcentagem, na Tabela 3. 
 
 

Tabela 3. Caracterização Físico-química dos afluentes (A) e efluentes (E). 

Amostra  ST 
mg ∙ L-1 

STF 
mg ∙ L-1 

STV 
mg ∙ L-1 

pH 

Biodigestor I (A) 437.856,0 417,274 437.438,7 10,01 
(E) 186.324,0 163,24 186.160,8 10,01 

 Redução (%) 57,4 60,9 57,4  
Biodigestor II (A) 151.990,0 129,95 151.860,1 11,28 

(E) 47.388,0 68,52 47.319,48 11,28 
 Redução (%) 68,8 47,3% 68,8  

Fonte: Autoria própria. 

 
Comparando os resultados das tabelas, verifica-se que ocorreu uma diminuição na quantidade de sólidos 

totais e sólidos voláteis dos afluentes de entrada e dos efluentes, demonstrando que o processo de digestão 
anaeróbia aconteceu nos biodigestores. 

Conforme pode ser observado na Tabela 3, do valor médio de ST (437.856,0 mg/L) obtido para o afluente 
utilizado no biodigestor I, aproximadamente 0,1% são SF e 99,9% são SV, o que indica a predominância da matéria 
de origem biológica, com potencial para ser digerida num processo de digestão anaeróbia. O mesmo 
comportamento é observado no biodigestor II, sendo do valor médio de ST (151.990,0 mg/L) obtido para o afluente 
utilizado no biodigestor II, aproximadamente 0,09% são SF e 99,91% são SV. De acordo com Suzuki et al. (2012), 
a determinação dos sólidos voláteis pode ser utilizada como um indicativo aproximado do potencial de degradação 
da matéria prima utilizada.  

Para o biodigestor I foram encontradas relações SV/ST e SF/ST de 0,9990 e 0,00095, respectivamente, sendo 
observada uma redução de 57,4 % na quantidade de sólidos totais e na quantidade de sólidos voláteis e uma redução 
de 60,9 % na quantidade de sólidos totais fixos, comparados com a amostra antes do início do processo. Para o 
biodigestor II as relações SV/ST e SF/ST foram respectivamente de 0,9991 e 0,00086, com uma redução de 68,8% 
na quantidade de sólidos totais e na quantidade de sólidos voláteis e uma redução de 47,3%na quantidade de sólidos 
totais fixos, comparados com a amostra antes do início do processo.  

Para ambos os biodigestores o pH foi alcalino. De acordo com Barker, 1956, para valores de pH acima de 8 
ocorre uma redução acentuada da concentração de CO2 livre no meio e uma maior formação de hidrogênio e 
amônia.  Segundo Keenan e La Grega, 1976, a alcalinidade em um biodigestor anaeróbico indica o poder tampão 
deste meio, através do qual são neutralizados os aumentos excessivos dos ácidos voláteis. Desse modo, um pH 
alcalino é favorável para a biodigestão, uma vez que o aumento na concentração de ácidos graxos voláteis inibe a 
metanogênese.  

A Figura 6 apresenta uma foto dos efluentes retirados dos biodigestores após o tempo de biodigestão de 30 
dias. 

 
 
 

A B



 

Figura 6. Efluente retirado após 30 dias de biodigestão.  
Fonte: Elaborado pela autora. 

Conclusões 

Para o biodigestor I verifica-se uma redução de 57,4% para os ST, uma redução de 60,9% para o STF e uma 
redução de 57,4% para os STV. Para o biodigestor II verifica-se uma redução de 68,8% para os ST, uma redução 
de 47,3% para o STF e uma redução de 68,8% para os STV. A diminuição na quantidade de sólidos totais e sólidos 
voláteis dos afluentes de entrada e dos efluentes demonstra que o processo de digestão anaeróbia aconteceu nos 
biodigestores. 

De acordo com os testes iniciais realizados, o sistema de produção de biogás a partir da casca de mandioca 
em um reator de fase única mostrou-se eficiente, uma vez que para o sistema em questão, a quantidade de biogás 
foi relativamente boa. Para ambos os biodigestores foi possível produzir o biogás, indicando que a casca de 
mandioca pode também ser utilizada no processo de biodigestão em fecularias, entretanto são necessários mais 
experimentos a fim de determinar os parâmetros exatos a fim de maximizar a produção de biogás. 
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