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Resumo: Devido ao desenvolvimento e ao crescimento demográfico, as buscas por recursos naturais 

e insumos se tornaram cada vez mais explorados e demandados. O alimento, derivado da 

agropecuária, tende a acompanhar o desenvolvimento exponencial, tanto em âmbito nacional, para 

suprimento da população brasileira, quanto internacional, movimentando o comércio e a logística de 

exportações para diversas nações e continentes. Os passivos ambientais provindos da produção 

agropecuária começam a atingir grandes proporções e necessitam ser amenizados ou resolvidos de 

forma sustentável e planejada. A codigestão anaeróbia dos dejetos e de carcaças suínas foi realizada 

com o auxílio de biorreatores e pode ter como produto final o biogás e os biofertilizantes. 

Primeiramente, com o auxílio de um desidratador, as carcaças de suínos foram pré-tratadas e 

processadas. Em seguida foram realizados ensaios em batelada de potencial bioquímico de metano 

referentes à codigestão da carcaça e dos dejetos do animal, juntamente com análises dos diferentes 

substratos antes e depois da incubação dos testes. Os ensaios referentes à codigestão de carcaça sem 

dejeto suíno resultaram em uma maior produção de metano em relação aos ensaios da codisgestão de 

carcaça com dejeto suíno, porém, o sistema torna-se mais instável e com uma concentração mais 

elevada de ácidos orgânicos voláteis e nitrogênio amoniacal, podendo levar a inibições. Por fim, a 

matéria orgânica pode gerar energia elétrica de forma limpa e renovável, ou ainda retornar ao solo 

na forma de biofertilizante, fechando um ciclo sistêmico e sustentável. 
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ANAEROBIC CODIGESTION OF DEWATERED SWINE CARCASS AND SWINE 

MANURE 

 

Abstract: Due to development and population growth, the search for natural resources and inputs 

have become increasingly exploited and defendants. Food derived from agriculture, tends to follow 

the exponential development both at the national as international level, moving the trade and logistics 

of exports to different countries and continents. The stemmed environmental liabilities of agricultural 



 

 

production are beginning to reach large proportions and need to be mitigated or resolved in a 

sustainable and planned manner. Anaerobic codigestion of waste and swine carcasses was performed 

with the aid of bioreactors and may have as end product biogas and biofertilizers. First, with the aid 

of a dehydrator, the carcasses of pigs were pretreated and processed. Then tests were carried out in 

batch of biochemical methane potential concerning codigestion the housing and the animal wastes 

along with analyzes of different substrates before and after incubation of the tests. The tests regarding 

without swine manure housing codigestion resulted in an increased methane production compared the 

tests of the carcass codisgestion with pig manure, however, the system becomes unstable and with a 

higher concentration of volatile organic acid and nitrogen ammonia. Finally, the organic matter can 

generate a clean and renewable electric power, or return to the soil in the form of bio-fertilizers, 

closing a systemic and sustainable cycle. 

 

Keywords: Anaerobic digestion, Swine waste, Dehydration, Environmental liabilities, Sustainability, 

Renewable energy. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O aumento do consumo da carne suína deve-se ao excessivo e desordenado crescimento 

populacional, tanto a nível nacional como para exportação. Consequentemente, o número de abates 

desse respectivo animal tende a crescer. Um dos principais motivos deste crescimento está atrelado ao 

avanço da suinocultura industrial, baseada em criação intensiva, denominada de sistema de produção 

de animais confinados (SPAC’s) (KUNZ; OLIVEIRA, 2006). 

Decorrentes desse cenário surgem os passivos ambientais relacionados à emissão de 

gases, à disposição final de resíduos provenientes da suinocultura e ainda problemáticas envolvendo a 

saúde pública. 

Dentre os gases gerados, encontra-se um em específico que pode ser utilizado para fins 

energéticos, o metano. Este gás pode ser resultante do trato gastrointestinal de animais, quanto no 

acúmulo de seus dejetos.  

Com a finalidade de aproveitar energeticamente o biogás gerado, utilizam-se biorreatores. 

Estes, por sua vez, definem-se como equipamentos que possuem a capacidade de acondicionar uma 

microbiota responsável por degradar e transformar substratos orgânicos em gases e um digestato 

estabilizado. Podem ocasionalmente ser encontrados tanto em propriedades rurais, quanto em plantas 

industriais. 

Atualmente, existem algumas tecnologias capazes de tratar e processar as carcaças de 

atividades agropecuárias. Os tratamentos, como a compostagem, digestão anaeróbia, desidratação e 

incineração, visam estabilizar e sanitizar estes resíduos, reduzindo ou até eliminando os riscos de 

periculosidade, característicos da matéria orgânica. 

Buscando otimizar a produção de metano, alguns trabalhos sugerem a codigestão de 

carcaças e dejetos suínos. Uma vez que, a digestão da carcaça do animal, devido sua composição 

(elevado teor de proteínas e lipídios), pode causar instabilidade durante algumas fases da digestão 

anaeróbia. O dejeto é utilizado como substrato tamponante, proporcionando uma maior estabilidade do 

sistema. 

O presente trabalho propôs a codigestão de resíduos de carcaças desidratadas e dejetos 

suínos, através de testes de potencial bioquímico de metano, como alternativa para o tratamento desses 

resíduos, possível geração de energia através da utilização do biogás gerado durante o processo e uma 

pré-sanitização da carcaça suína. 

 



 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os ensaios de codigestão anaeróbia foram realizados em escala de laboratório, no 

Laboratório de Estudos em Biogás da EMBRAPA Suínos e Aves, localizada no município de 

Concórdia, Santa Catarina. 

Os ensaios foram realizados em batelada e em triplicata, a fim de obter dados mais 

precisos e evitar erros ou problemas técnico-operacionais. Os parâmetros físico-químicos analisados 

do processo de codigestão anaeróbia de dejetos de suínos em batelada foram pH, alcalinidade, 

temperatura, sólidos (totais - ST, voláteis - SV e fixos - SF), relação carbono / nitrogênio, nitrogênio 

amoniacal, proteínas e lipídios. 

 

2.1 Coleta e caracterização das amostras 

 

As amostras de dejeto suíno (matrizes reprodutoras em fase de gestação) e dos resíduos 

de animais mortos (carcaças de leitões) foram coletadas de granjas comerciais, localizadas na região 

rural do município de Concórdia – SC. 

A coleta dos resíduos de animais mortos, nesse trabalho denominados como carcaças, foi 

realizada em uma granja comercial da EMBRAPA Suínos e Aves localizada no município de 

Concórdia – SC. Utilizaram-se carcaças de leitões com aproximadamente 15 quilogramas, oriundas do 

sistema de produção de uma unidade produtora de desmamados.  

Após coletadas, as carcaças suínas foram encaminhadas ao necrotério da EMBRAPA 

Suínos e Aves e inseridas em um desidratador de batelada. 

As carcaças foram desidratadas durante um período de nove horas, a uma temperatura 

aproximada de 180 ºC. Foram coletadas amostras após três horas de desidratação (CD (3h)) e ao 

término do processo de desidratação, após nove horas (CD (9h)). 

Em seguida, as amostras coletadas foram encaminhadas ao Laboratório de análises físico-

químicas, para que as análises fossem realizadas. A fim de facilitar no preparo das análises e otimizar 

os testes de potencial bioquímico de metano, as carcaças foram inseridas em um processador de 

alimentos, para que o material fosse homogeneizado e sua granulometria reduzida. 

As análises (Tabela 1) foram realizadas a fim de caracterizar as amostras e os substratos 

referentes ao presente estudo. 

 

Tabela 1 - Definição das análises de caracterização dos substratos em estudo 

 Ph AL 

 

N – NH3 

(mg∕L) 

SF 

(g∕kg) 

SV 

(g∕kg) 

ST 

(g∕kg) 

Pr 

 

Lp C∕N 

(%) 

N 

(mg∕kg) 

IN x x x x x x     

Celulose x   x x x     

DS x x x x x x     

CD (3h) x   x x x x x x x 

CD (9h) x   x x x x x x x 

DS + CD (3h) x x x        

DS + CD (9h) x x x        

*IN (inóculo), CD (carcaça desidratada), DJ (dejeto suíno), AL (Alcalinidade), N – NH3 

(Nitrogênio amoniacal), Pr (Proteína), Lp (Lipídeos), C/N (Relação carbono/nitrogênio), N 

(Nitrogênio). 



 

 

2.2 Preparação e utilização do inóculo e dos substratos 

 

Utilizou-se um inóculo (IN) anaeróbio mesofílico aclimatado, preparado a partir de partes 

semelhantes e proporcionais (1:1:1) de lodo anaeróbio de um reator UASB (do inglês Upflow 

Anaerobic Sludge Blanket) alimentado com dejeto de suínos, lodo anaeróbio de um reator UASB de 

indústria de alimentos e esterco bovino fresco (STEINMETZ et al., 2014).  

O inóculo foi aclimatado a 37 ± 1ºC, por um banho térmico, duas semanas antes de se 

iniciar o experimento, em um reator CSTR (do inglês Continuous Stirred-Tank Reactor). 

Posteriormente, realizou-se sua alimentação durante sete dias consecutivos. Nos sete dias seguidos, 

cessou-se a alimentação do inóculo, a fim de reduzir e estabilizar sua linha de base (produção de 

biogás), para que a mesma não interferisse no teste de potencial bioquímico de metano (STEINMETZ 

et al., 2014). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quando comparados ao trabalho exposto por Massé et al. (2008) para carcaça in natura, 

os valores da porcentagem de sólidos (ST, SV) (Tabela 2) para as amostras carcaça desidratada (CD 

(3h)), apresentaram similaridade. Por outro lado, a amostra de CD (9h) exibiu valores discrepantes, 

atribuídos, possivelmente, devido à desidratação das carcaças. A volatilização da água e de 

determinados compostos orgânicos voláteis, causada pelo processo de desidratação em temperaturas 

elevadas, pode ter resultado na maior concentração de matéria seca, motivo este. 

Ao analisar e comparar os valores de proteínas e lipídios com os dados apresentados por 

Massé et al. (2008) e o presente estudo (Tabela 2), os únicos valores que se aproximaram foram os 

valores observados de porcentagem de proteína das amostras de CD (3h) (20,62%) com as amostras de 

Cin.natura (18,81%). Essa diferença, também pode ter ocorrido devido ao processo de desidratação, 

principalmente, devido à volatilização de água durante o tratamento térmico, ocasionando o aumento 

da concentração de sólidos. 

 

 

Tabela 2 - Caracterização das amostras 

Substratos DS CD (3h) CD (9h) 
DS + CD 

(3h) 

DS + CD 

(9h) 

Cin.natura Massé 

et al. (2008) 

pH 7,49 7,22 7,31 8,02 7,85 6,1 

Alcalinidade 

[mg CaCO3.L-1] 
4441,56 - - 4395,67 4335,5 ND 

N amoniacal (mg.L-1 

] 
1006 - - 1277,73 1330,4 2470 

ST [gST.kg-1
amostra] 21,07 38,18 61,59 21,47 25,46 40,7 

SV [gST.kg-1
amostra] 14,67 33,7 56,23 15,28 18,67 38,0 

SF [gST.kg-1
amostra] 6,41 44,87 53,65 6,19 6,79 ND 

Proteínas [%] - 20,62 34,81 - - 15,9 

Lipídios [%] - 11,94 20,98 - - 17,67 

Relação C/N  - 5,78 5,73 - - ND 

*Cin.natura (Carcaça in natura); ND (não disponível). 



 

 

 

Ao realizar uma comparação dos valores de pH com a concentração de amônia livre 

presente no digestato, o resultado torna-se compatível ao trabalho de Anthonisen et al. (1976), o qual 

infere que quanto maiores as concentrações de NH3, maiores os valores de pH e consequentemente, 

maior o efeito inibitório (Tabela 3).  

Rodriguez et al. (2011) observou-se que até em níveis de 375 mg/L de amônia livre, não 

houveram indícios de interferência na eficiência do processo de digestão anaeróbia.  Satisfatoriamente, 

nos tratamentos estudados não foram observados valores acima desses limites, o que permite concluir 

que não ouve efeito inibitório pela presença de amônia nas amostras (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Valores correspondentes às análises do digestato após o processo de DA 

Testes pH 

antes 

pH após Relação 

AI/AP 

N – NH3 (mg/L) 

 

NH3 (mg/L) 

DS 7,75 7,73 0,11 2536,93 176,85 

IN + CD (3h) 7,66 7,91 0,16 2791,73 286,13 

IN + CD (9h) 7,69 7,95 0,16 2323,07 258,96 

IN + CD (3h) + DS 7,71 7,70 0,10 1654,93 108,08 

IN + CD (9h) + DS 7,75 7,70 0,09 1628,89 106,38 

*Rodríguez et al. (2011) - - - - >375,00 

*Referência correspondente ao valor de concentração de amônia livre responsável por inibição durante 

a DA. 

 

Após o termino dos ensaios de potencial bioquímico de metano (PBM), foi possível 

observar (Figura 2), que os testes cinéticos expressaram uma curva de comportamento satisfatório, 

pois, aparentemente, não houve diversidades durante as etapas da digestão anaeróbia ou problemas 

relacionados a inibições provenientes de elevadas concentrações de nitrogênio amoniacal no digestato. 

De acordo com Wang et al. (2014), os valores de referência de produção de metano para 

celulose monocristalina de alta pureza se encontram em torno de 350 NmL ∕ gSVadicionado.. Porém, 

quando em comparação com o controle positivo do presente estudo (Figura 1 (A)), a produção média 

foi de 420 NmL ∕ gSVadicionado., comprovando a eficiência do inóculo. 

 

 

 
Figura 1 – Produção diária e produção cumulativa de metano do digestato A e B. 

*Celulose monocristalina de alta pureza (Sigma-Aldrich) [A]; Inóculo [B].   

  

 



 

 

As análises de pH e da concentração de amônia realizadas após a batelada dos testes de 

PBM corroboram com os dados encontrados por Rajagopal (2014), relacionados à capacidade de 

tamponamento do dejeto suíno quando em codigestão com compostos de elevados teores de proteínas 

e lipídeos. A variação dos valores de pH, antes e depois da digestão, tanto para o IN + CD (3h), quanto 

para o IN + CD (9h), é maior que a variação do pH dos testes IN + CD (3h) + DS e IN + CD (9h) + 

DS (Tabela 3). 

A digestão da CD (9h) produziu mais metano quando comparada à CD (3h) (aumento 

médio de 40 Nml ∕ gSVadicionado.). Porém, quando adicionado o dejeto suíno, os resultados se 

inverteram, a codigestão da CD (3h) + DS produziu mais metano quando comparada à CD (9h) + DS 

(aumento médio de 30 Nml ∕ gSVadicionado.) (Figura 2 - A, B, C e E). 

De acordo com os valores de volume cumulativo exibidos na Figura 2 (A-E), observou-se 

que a produção de metano tendeu a estabilizar entre o 4º e o 9º dia após a inoculação dos ensaios. 

Porém, na Figura 2 (C, D e E) com a presença do DS, a produção tende ao equilíbrio mais rapidamente 

que os demais testes, variando de 4 a 5 dias.  

A digestão de carcaça suína (Figura 2 - A e B) (520 e 560 Nml ∕ gSVadicionado., 

respectivamente), comparada à codigestão de carcaça suína com dejeto suíno (Figura 2 - C e D) (150 e 

120 Nml ∕ gSVadicionado.) atingiu uma produção acumulada média de metano, aproximadamente, três 

vezes maior. Vale ressaltar que o teste foi realizado em batelada e que elevadas concentrações de 

proteínas e lipídios podem colapsar o processo de biodigestão anaeróbia em escala real devido 

interferências em sua instabilidade. 

 

 



 

 

 
Figura 2 - Velocidade específica e produção cumulativa de metano dos digestatos A, B, C, D e E. 

*IN + CD (3h) [A]; IN + CD (9h) [B]; IN + CD (3h) + DS [C]; IN + CD (9h) + DS [D]; DS [E]. 

 

4. CONCLUSÃO 

A codigestão de carcaça suína se apresenta como uma interessante sugestão para geração 

de biogás, porém, deve-se ater ao monitoramento e controle dos parâmetros limitantes de operação do 

biorreator.  

A carcaça suína, após passar pelo pré-tratamento de desidratação e pela codigestão 

anaeróbia, possui capacidade de elevada produção de metano e quando codigerida sem dejeto suíno, 

sua produção de metano é três vezes maior ao comparada com sua codigestão na presença de dejeto 

suíno. 

As concentrações de ácidos orgânicos voláteis ou de nitrogênio amoniacal, durante as 

codigestões de carcaça desidratada na ausência e presença dejetos suínos, não foram suficientes para 

causar alterações ou até inibir as fases da digestão anaeróbia.  



 

 

Com a finalidade de destinar, tratar e transformar os resíduos provenientes da 

suinocultura, como seus dejetos e carcaças, a codigestão anaeróbia surge como uma relevante 

alternativa para a diminuição do potencial de impacto ao meio ambiente. 
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