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INTRODUÇÃO

A jabuticaba é um fruto nativo do Brasil e é conhecida por apresentar uma alta relevância

nutritiva. A casca de jabuticaba, o seu subproduto, contém uma grande quantidade de

antocianinas e isso se deve a sua cor roxa escura característica. A importância deste pigmento está

relacionada por exercer a função de anti-inflamatório (WANG, 2002) e antioxidante (TSUDA et al.,

2013). O grande problema é que esse subproduto tão nutritivo, na maioria das vezes, é descartado

pelos processamentos industriais (MORAES et al, 2016) e ainda de maneira inadequada, que

quando rejeitadas no meio ambiente sem que qualquer processo de tratamento pode ocasionar:

eutrofização da água, emissões de gases de efeito estufa (GEE), entre outros (PELTZER et al.,

2008). Dessa maneira, devido ao seu descarte indevido, torna-se de extrema importância procurar

um valor agregado a este subproduto. O processo de digestão anaeróbica (DA) é responsável por

converter, na ausência de oxigênio, matérias orgânicas e biomassa em biogás que é rico em

metano (WAGNER et al, 2018).
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Assim, após a purificação desse gás, ele pode ser utilizado como um combustível

renovável para automóveis e gás em ambientes domésticos. Além disso, o biogás pode ser

queimado e gerar eletricidade e calor, compensando as emissões de GEE quando

comparadas os gases liberados pelos combustíveis fosseis (SCARLAT et al., 2018). Portanto,

o biogás pode ser utilizado como um ótimo substituto do gás natural (GN) apresentando ser

uma estratégia futura de descarbonização (EPE, 2020).

Objetivos:

METODOLOGIA DA PESQUISA

A metodologia da pesquisa foi baseada em fazer uma configuração experimental para

digestão anaeróbia (DA) que consistia em iniciar e executar continuamente durante 50 dias

um reator tanque agitado de 4,3 L. Em operação foram colocados o reator AD que foi

composto por 46,3% de um substrato de subprodutos industriais úmidos de jabuticaba, isto

é, em torno de 1,54 L ou 500 g com uma densidade de 0,324 mg/L. Além disso, foram

colocados 53% de fase líquida que representa um total de 1,7795 L (1,07 L inóculo e 0,709L

água). No início, a carga de sólidos foi de 11,08%. O substrato representou 77,2% ou 3,32 L

da capacidade total do reator, os 0,98 L ou 22,8% restantes do reator foi utilizado como

headspace. Com relação a alimentação diária do reator, foi composta por 100 mL de

substrato por dia na qual continha 14,58 g de subproduto úmido de jabuticaba e 55 mL de

água. Com relação a analise de sólidos totais (ST), sólidos fixos (SFT) e sólidos voláteis (SVT)

foi utilizado o método 2540 (APHA,2017).
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Por fim, para o biogás sua coleta se deu diariamente na bolsa Tedlar no reator DA e

medido seu volume por meio de uma seringa. É importante ressaltar que a coleta de seu volume

foi ajustado as condições padrões 1 atm e 298,15K, para que depois pudesse ser calculado o

volume total acumulado. A Figura 1 à direita mostra o resultado da montagem do reator principal

o AD. A segunda fotografia, Figura 2, mostra o reator aberto antes de se iniciar o processo de

digestão anaeróbia por 50 dias, na qual contêm o substrato mais o inóculo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado da pesquisa é possível inferir que a tecnologia de digestão anaeróbia

(AD) para resíduos sólidos orgânicos apresenta um recurso economicamente viável e

extremamente renovável para se obter biogás (SGANZERLA, 2021), na qual a implementação

de AD depende diretamente do teor de metano no biogás. Na Figura 3 é possível observar a

produção diária e acumulada de biogás durante o período de 50 dias, observe que o volume do

biogás diário teve um pico no sexto dia de digestão e depois houve uma queda drástica com leves

picos durante o período de transcorrência da digestão. Com relação ao volume de biogás

acumulado, é possível dizer que houve um aumento crescente de biogás durante todo o período

de funcionamento do reator AD. Na Figura 4 mostra o gráfico dos comportamentos dos sólidos

(ST, SFT e SVT) ao longo do período de funcionamento do reator, observe que os sólidos totais,

em média, foram diminuídos conforme o decorrer do tempo e esse fator se dá pois quando o

reator está em sistema batelada irá ocorrer um diminuição dos nutrientes para o microrganismo

metanogênico. Esse fato justifica também o porquê houve uma queda acentuada do biogás diário

em decorrência da diminuição dos sólidos totais presentes no reator.

Fig. 1 – Montagem do reator de DA. fonte: Autoria própria.

Fig. 2 – Reator DA aberto com o substrato + inóculo. fonte: 

Autoria própria.
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CONCLUSÕES

Portanto, pode-se concluir que a pesquisa mostrou-se ser satisfatória por meio dos resultados apresentados. A digestão

anaeróbia da casca de jabuticaba é uma tecnologia adequada para recuperar biogás rico em metano e diminuir as emissões

de gases de efeito estufa causadas pelas grandes industrias de processamento de jabuticaba. Assim, esse estudo torna-se de

fundamental importância para sociedade, pois tem o intuito de propor por meio de uma nova rota tecnológica, um objetivo para

um subproduto que inicialmente seria descartado. Ademais, é preciso ressaltar ainda, que além de dar um destino para este

resíduo, ele poderá ser um potencial gerador de eletricidade e calor quando queimado seu biogás, sendo um ótimo substituto

para o gás natural e potencializando futuramente o processo de descarbonização.
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Fig.  3 – Volume do biogás diário e acumulado, em mL, no 

período de 50 dias  – fonte: Autoria dos autores.
Fig.  4– Porcentagem de sólidos  totais, fixos e  voláteis no 

período de 50 dias  – fonte: Autoria dos autores.


