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RESUMO

De acordo com a Agência Internacional de Energia, o aumento da demanda energética mundial até 2035 está estimada em um terço das 
necessidades atuais e os recursos energéticos mais utilizados são os de origem fóssil, ou seja, sua fonte advém de recursos não renováveis. 
Entretanto, sua utilização está relacionada com problemas nos âmbitos econômico, social, ambiental e político. Desta forma, há uma crescente 
busca por novas fontes energéticas, que possuam características similares àqueles advindas do petróleo, que tenham um custo de produção 
relativamente baixo, dado que um dos problemas da utilização dessas energias é o seu elevado custo, e que priorizem a diminuição da emissão de 
gases do efeito estufa (GEE). Em virtude disto, os biocombustíveis vêm ganhando continuamente uma maior visibilidade, pois eles possibilitam 
soluções que amenizam tais problemas. Atualmente, o Biodiesel é um dos principais biocombustíveis utilizados no país e segundo o boletim 
emitido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, o Brasil produz um total de 20.366,11 m³/dia desta bioenergia.  
Entretanto, a glicerina obtida em sua produção tem se tornado um desafio, visto que a sua geração como coproduto é alta, correspondendo a 
uma taxa de 1 kg por 12,6 L de Biodiesel. Além disto, seu processo de purificação e refino mostra-se relativamente caro, o que tem dificultado seu 
aproveitamento por parte de outras indústrias ou mercados. Neste contexto, entre as alternativas para o aproveitamento desta glicerina 
proveniente do processo do Biodiesel, destaca-se a digestão anaeróbica deste material visando à obtenção de novas fontes de energia, tais como 
o Biogás. Este reaproveitamento possibilitará um melhor aproveitamento do processo, aumentará a disponibilidade de matéria-prima para a 
transformação em bioenergias e reduzirá os impactos ambientais associados. Destarte, segundo os resultados dos estudos, no município de 
Campos dos Goytacazes atualmente os resíduos gerados por cerca de 220.000 cabeças bovinas e 1.000 cabeças suínas possibilitariam a produção 
de 132.900 m³ de Biogás, aproximadamente. Mas, com a suplementação da glicerina tal valor poderia ainda ser maximizado, contribuindo para 
um melhor rendimento e um aumento desta produção. Desta forma, foi realizado um planejamento experimental, onde se avaliaram as 
influências da concentração de glicerina (0%, 3%, 6%) e da temperatura (30, 35 e 40°C) na produção de biogás pela biodigestão anaeróbica de 
dejetos bovino e suíno em biodigestores de bancada (escala de laboratório). O planejamento experimental realizado foi do tipo central composto 
com 3 réplicas no ponto central e foi realizada a caracterização química e bioquímica das matérias primas utilizadas. Os ensaios foram conduzidos 
por 32 dias e inicialmente avaliou-se o volume de biogás produzido, o qual foi influenciado tanto pela temperatura, como pela concentração de 
glicerina e pelo tipo de substrato orgânico residual. Os resultados obtidos mostraram que os ensaios realizados à menor temperatura tiveram um 
melhor comportamento cinético. Em relação ao tipo de dejeto, os dois tipos de resíduos orgânicos permitiram atingir elevados volumes de 
Biogás, entretanto a produção foi mais rápida quando avaliou-se a produção utilizando o dejeto bovino. Além disto, a adição de glicerina ao 
resíduo bovino influenciou positivamente a produção de Biogás, porém este efeito não foi verificado quando este composto foi adicionado ao 
dejeto suíno.
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