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RESUMO: A produção de frangos de corte é uma atividade de destacada importância econômica na região 

Sul do Brasil. Essa atividade requer significativa demanda energética e gera apreciáveis quantidades de 

resíduos. Existe a necessidade de estabelecer conhecimentos científicos sobre métodos de tratamento ou 

processos que propõem eliminar ou aproveitar os resíduos. Neste contexto a digestão anaeróbia aparenta ser 

uma rota atraente, uma vez que agrega valor por meio da produção e aproveitamento energético de biogás 

(metano) e tratar parcialmente o resíduo, mitigando o impacto ambiental. Porém, são quase inexistentes 

dados técnico-científicos normatizados e/ou normalizados referente a produção específica de biogás ou 

metano de cama de frango de corte. Este trabalho apresenta resultados de ensaios biocinéticos efetuados sob 

condições laboratoriais controladas, conforme recomendações da norma Europeia VDI 4630, por meio de 

ensaios em batelada e utilizando-se tubos eudiômetros para mensurar o volume de gás produzido. A amostra 

de cama de frango estudada foi reutilizada durante a produção de 9 lotes de frangos de corte. Foi obtido o 

valor médio de 500 ± 7 mLNbiogás.g
-1

SV , com concentração de metano em 62 %. O potencial metanogênico 

específico encontrado foi de 312 ± 4 mLNCH4.g
-1

SV, o que corresponde a 0,219 m
3

CH4.kg
-1

 cama de frango. O 

resíduo demonstrou-se um substrato atrativo para obtenção de energia renovável por meio da produção de 

biogás. Apresenta características satisfatórias para ser utilizado em processos de co-digestão. 
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TITLE: POULTRY LITTER ENERGY RECOVERY BY METHANE YIELD USING ANAEROBIC 

DIGESTION  

ABSTRACT: The poultry production is an activity of outstanding economic importance in South of Brazil. 

This activity requires significant energy demand and generates significant quantities of waste. There is a 

requirement to establish scientific knowledge about treatment methods or intended processes to eliminate or 

recover waste. In this context anaerobic digestion appears to be an attractive route, since it adds value by 

means of energy production of biogas (methane) utilization and partially treat the residue, mitigating the 

environmental impact. However, are almost nonexistent technical and scientific data standardized and / or 

standard concerning the specific biogas production or broiler bed methane. This paper presents the results of 

tests conducted biokinetic under controlled laboratory conditions, as recommended by the European VDI 

4630, by batch tests using eudiômetros tubes to measure the gas volume produced. The poultry litter sample 

was reused during the production of 9 lots of poutry. There was obtained a mean value of 500 ± 7 

mLNbiogas.g
-1

SV with methane concentration of 62%. The specific methanogenic potential was found to be 

312 ± 4 mLNCH4.g
-1

SV, which corresponds to 0.219 m
3
CH4.kg

-1
 poultry litter. The residue proved to be an 

attractive substrate for the biogas production, presenting satisfactory characteristics for use in co-digestion 

processes. 

Keywords: biodigestion, bioenergy, biogas 

INTRODUÇÃO: A produção de frangos de corte vem sendo uma forma eficiente de produzir proteína 

animal para alimentação humana no mundo. No entanto, como em todas as atividades de produção intensiva 

de animal, ocorre a produção de resíduos. Por sua vez, os resíduos se gerenciados de forma incorreta, 

compreenderão altos riscos aos recursos hídricos, incluindo solo e ar (Oviedo-Rondon, 2008). 
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A prática mais comum adotada pelos produtores de frango de corte é submeter o resíduo de cama de frango 

ao processo de compostagem, seguido de aplicação no solo como condicionador e fertilizante (Orrico et al., 

2012). Outra opções para estabilização e tratamento da cama de frango é a digestão anaeróbia, a qual surge 

com uma rota atrativa, podendo agregar valor e estabilizar parcialmente o resíduo, mitigando o impacto 

ambiental (Glatz et al., 2011). O conhecimento das características do resíduo orgânico, como, 

biodegradabilidade e capacidade de produção de biogás, é de fundamental importância para subsidiar 

tomadas de decisão sobre utilizar ou não a via anaeróbia. Dentre os parâmetros importantes destaca-se a 

produção específica de biogás ou de metano, pois permite dizer se um resíduo pode ser utilizado como 

substrato para produzir biogás, além de ser um dado capital para o dimensionamento dos reatores anaeróbios 

(Steinmetz et al., 2014).  

O presente trabalho apresenta a degradabilidade biológica anaeróbia de cama de frango de corte em 

condições anaeróbias mesofílicas, conforme recomendações de norma técnica reconhecida 

internacionalmente (VDI 4630). Seu objetivo é evidenciaro  potencial de recuperação energético da digestão 

anaeróbia por meio de ensaios efetuados sob condições laboratoriais controladas, a fim de fornecer dados 

técnico-científicos normalizados sobre a produção específica de metano do resíduo. 

1. MATERIAL E MÉTODO: 1.1 A amostra utilizada neste estudo foi de cama de frango, coletada na 

cidade de Marechal Candido Rondon, região Oeste do estado do Paraná. Esta cama foi reutilizada durante a 

produção de 9 lotes de frangos de corte.  

1.2. Testes laboratoriais: Para caracterização da amostra foram realizadas análises químicas e físicas no 

Laboratório de Análises Físico-Químicas da Embrapa Suínos e Aves, Concórdia/SC. Em laboratório a 

amostra foi homogeneizada utilizando processador de alimentos. Alíquotas da amostra homogeneizada 

foram utilizadas para as análises laboratoriais sólidos totais (ST), sólidos fixos (SF), sólidos voláteis (SV), 

nitrogênio total e carbono total. As determinações foram efetuadas de acordo com APHA (2012). Após a 

realização do teste de potencial metanogênico foram coletas amostras para realização do teste de relação 

alcalinidade intermediária/alcalinidade parcial (AI/AP) (Tápparo et al., 2014). 

1.3. Testes de potencial metanogênico: Os ensaios biocinéticos foram realizados no Laboratório de Estudos 

em Biogás da Embrapa Suínos e Aves, Concórdia/SC. Aproximadamente 3 g de amostra de cama de frango 

foram utilizadas em cada ensaio. Os testes foram realizados em triplicatas, seguindo conforme 

recomendações da norma VDI 4630 (2006) utilizando método em batelada. As medidas de produção de 

biogás foram efetuadas por meio de tubos eudiômetros graduados, em condições monitoradas de 

temperatura e pressão para correção às condições normais de temperatura e pressão (CNTP). Todos os 

ensaios foram realizados em triplicata. Como controle positivo foi utilizado celulose microcristalina de alta 

pureza (Sigma-Aldrich). Como inóculo anaeróbio mesofílico foi utilizado material aclimatado, preparado a 

partir partes iguais (1+1+1) de: a) lodo anaeróbio de reator UASB alimentado com dejeto de suínos, b) lodo 

anaeróbio de reator UASB de indústria de alimentos e c) esterco bovino fresco. Duas semanas antes do 

início do teste o inóculo foi aclimatado (37 ± 1ºC) em reator de mistura completa e alimentado com a 

amostra na carga de 0,3 kgSV.m
-3

.d
-1

 durante 7 dias consecutivos. Em seguida, o inóculo permaneceu 7 dias 

sem alimentação com a finalidade de reduzir a linha de base (reduzir a contribuição de biogás proveniente 

do inóculo) (Steinmetz 2014). A determinação da composição do biogás foi realizada através de um medidor 

portátil Dräger X-am 7000. Esse aparelho faz a detecção e a medição simultânea dos gases CH4 e CO2. 

1.4. Poder Calorífico Inferior: A análise do poder calorifico inferior (via Energia Bruta) foi realizada em um 

calorímetro AC 500 LECO, no laboratório de análises físico-químicas da Embrapa Suínos e Aves. 
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2. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após as análises laboratoriais da amostra de cama de frango de corte 

foram observadas as concentrações e valores de energia mostrados na Tabela 1. 

Tabela 1. Composição da amostra de cama de frango utilizada neste experimento. 

Parâmetro Média 

Carbono orgânico (%) 34,40 

Nitrogênio Total (%) 4,17 

Sólidos Totais (kgST.kg
-1

Cama de frango) 0,87 

Sólidos Fixos (kgSF.kg
-1

Cama de frango) 0,17 

Sólidos Voláteis (kgSV.kg
-1

Cama de frango) 0,71 

Poder Calorífico Inferior (kcal.kg
-1

) 3214,99 

Poder Calorífico Inferior (kJ.kg
-1

) 13460,52 

 

Estudando cama de frango de corte, Santos e Lucas Júnior, (2004), encontraram coeficientes energéticos 

médios de 3640,5 (kcal.kg
-1

) nas amostras de acompanhamento de criação de 8 lotes de frango. O valor é 

próximo ao encontrado no presente trabalho. 

Em paralelo, foram efetuados os ensaios cinéticos anaeróbios em condições mesofílicas. Na Figura 1 é 

demonstrado o volume específico cumulativo de biogás produzido ao longo do ensaio biocinético. As 

formas geométricas em em preto representam a media das três repetições da amostra de cama de frango 

emquanto as em cinza representa o resultado do controle positivo do teste. 

Conforme as recomendações da norma VDI 4630 (2006) é utilizado como controle positivo celulose 

microcristalina de alta pureza. O valor de referência para a celulose encontra-se entre 740 a 750 mLN/gSV e 

a obtenção superior a 80% de deste valor sinaliza o andamento satisfatório do teste em função da atividade 

do inóculo. No caso do ensaio apresentado neste trabalho obteve-se o valor de 729 ± 37 mLN/gSV, o que 

corresponde a cerca de 97,2% de recuperação. 

 

Figura 1. Gráfico de volume líquido específico de biogás da amostra estudada (preto) e do controle do teste 

(cinza). 
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O valor de pH variou entre 7,66 ± 0,02 no início do ensaio e 7,68 ± 0,01 após a finalização. O teste IA/AP, 

realizado após o fim do teste, resultou em 0,143 gác.acético.g
-1

CaCo3. Isso indica que a cama de frango foi 

consumida pela digestão anaeróbia e que não houve inibição ao processo de biodigestão por produção 

excessiva de ácidos orgânicos e/ou consumo da alcalinidade, também evidenciado pelo pH mantendo-se 

próximo a neutralidade. 

Segundo a norma VDI 4630 (2006) a produção de biogás é considerada estabilizada, portanto fim do teste 

fermentativo, quando a produção diária de gás torna-se igual ou inferior a 1% do volume total produzido. 

Em função disso, a estabilização do teste com a amostra de cama de frango ocorreu após o 24º dia, com 

valor de 500 ± 7 mLN biogás /gSV. A concentração de metano no biogás manteve-se em 62%. A velocidade 

máxima de produção de biogás foi de 215 mLN biogás.dia
-1

 e ocorreu entre o 0º e 1º dias de degradação. 

A amostra de cama de frango de corte estudada apresentou um potencial metanogênico de 312 mL CH4/gSV, 

o que corresponde a 0,219 m
3

CH4.kg
-1

cama de frango. O potencial energético do metano é de 8500 kcal.m
-3

 

(35558 kJ.m
-3

), ou seja, em 1 quilograma de cama de frango é possível recuperar 1883,2 kcal (7879,2 kJ) de 

energia. Relacionando esses dados com o valor de potencial calorifico inferior (Tabela 1), observe-se a 

recuperação de 58,6% de energia. 

3 CONCLUSÕES: A partir das características de biodegradabilidade e poder calorífico inferior estudadas é 

possível concluir que cama de frango pode ser utilizada como substrato para digestão anaeróbia com a 

finalidade de aproveitamento energético. É preciso levar em conta que a produção de biogás por cama de 

frango necessita de diluição (devido a elevada concentração de sólidos), gerando também um passivo 

líquido após o processo.  

A cama de frango apresenta potencial para ser utilizado em processos de co-digestão, mas novos estudos 

serão necessários para definir o nível de tecnologia a ser empregado no reator anaeróbio. 
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