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Resumo 

Devido ao aumento da produção animal a nível mundial, têm vindo a aumentar as 

quantidades de chorume, e consequentemente, os impactes ambientais associados à sua 

gestão inadequada. Uma das técnicas de tratamento mais adequada é a digestão 

anaeróbia, que converte um resíduo em dois subprodutos: biogás que pode ser usado como 

fonte de energia e digerido, que pode ser utilizado como fertilizante agrícola.  

Esta dissertação pretende estudar o potencial de valorização dos efluentes de uma 

exploração pecuária através da DA. Como tal, foi necessário recolher dados relativos aos 

fluxos em análise e fazer o planeamento da parte experimental de acordo com as 

necessidades inerentes a esta atividade pecuária. 

Para o tratamento dos resíduos de uma unidade de bovinicultura para produção de leite por 

DA, previa-se uma baixa viabilidade do processo devido às características do resíduo, por 

isso, recorreu-se a um resíduo agrícola para o processo de co-digestão. O resíduo escolhido 

para adicionar à mistura de chorume/águas de lavagem, foi um resíduo líquido proveniente 

de excedentes de uma colheita de Pera Rocha originária da região de Mafra.  

Pelos resultados obtidos, concluiu-se que o processo da co-digestão destes dois resíduos 

pode contribuir para uma gestão sustentável das explorações, pois o processo revelou-se 

viável. 

 

Palavras-chave:, co-digestão anaeróbia, razão C/N, resíduos fruta, chorume, produção 

específica de biogás, gestão de resíduos. 
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Abstract 

Due to the increase of animal production throughout the world, also increase the amount of 

dairy cattle manure and consequently the environmental impacts associated with their 

inadequate management. One of the treatment techniques more adequate is the anaerobic 

digestion, which allows obtaining two valorizable products: biogas which can be used as a 

source of energy and a digested efluent that can be used as agricultural fertilizer. 

This work aims to study the potential use of a cattle farm effluent on AD. Therefore, it was 

necessary to collect data relating to the flow analysis and then, make the experimental 

design according to the needs inherent to this type of farming. 

For waste treatment from a cattle farming unit for milk production by AD, it was expected that 

the process had low viability owning the residue characteristics. Therefore it was used an 

agricultural waste for the process of anaerobic co-digestion. The residue selected as co-

substrate to the mixture of manure / washing waters, was a liquid residue from a surplus 

harvest of Pear Rocha from the region of Mafra. 

From the results it can be concluded that the co-digestion of these two residues can 

contribute to a sustainable management at a farm scale level. We can deduce this since it 

we proved the viability of the process. 

 

Keywords: Anaerobic co-digestion, C/N ratio, fruit waste, dairy cattle manure, specific 

methane yield, waste management. 
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Extended Abstract 

The dairy cattle manure from farms is one of the most danger pollutants for the environment 

because it can pollute the atmosphere, the soils and the water. According to FAOSTAT 

(2010), the greenhouse gases (GHG) from manure, represents about 70% of all GHG 

emitted from agricultural sector. 

In Portugal, the main destination of manure is its use as organic fertilizer, which can 

potentiate the emission of GHG and the pollution of soils, due to the overload of applied 

nutrients, or the water due to the runoff of the manure. 

Despite the existence of many treatment technologies of livestock waste, in this work was 

studied the anaerobic co-digestion with an agricultural co-subtract from the same region that 

the farm to enhance the characteristics of the mono-subtract (manure), optimizing the yield in 

terms of specific biogas production. 

The anaerobic digesters from livestock farms aren’t always profitable due to the low 

biodegradability and low biogas production when compared with others organic wastes. To 

improve the biogas production should be applied pre-treatments and/or the co-digestion 

process of manure with others residues, like food waste. 

In this study were used dairy cattle manure and a liquid residue from a surplus harvest of 

Pear Rocha. For the preparation of the mixture, the manure was diluted with deionized water 

(1:2) and then sieved with a 5mm mesh and the liquid pear residue was also diluted to 1:4. 

The laboratorial work was conducted in a Continuous stirred-tank reactor (CSTR) under 

mesophilic regime (37°C   2) which was inoculated with biomass from another CSTR in 

steady state, whose substrates are mixed sludge and liquor grass. 

After the inoculation stage, was initiated the feed of the reactor with the mixture of the two 

substrates until it reach the steady state (stabilization of the daily biogas production and the 

removal efficiency of the parameters previously selected to evaluate the performance of the 

co-digestion process). 

The tests were divided into four sequential cycles. The feeding system for the first two cycles 

was different from the last two to evaluate the performance of the reactor in specific biogas 

production, biogas quality and the removal efficiency of some parameters. 

In the first two cycles with hydraulic retention time (HRT) of 14 and 16 days, the feeding was 

daily but with an increase feedstock (double) on Thursdays and Fridays and absence of 

feeding on weekends. 
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On the next two cycles, both with HRT of 14 days, and to change the feeding system, it didn’t 

increase feedstock (same charge from Monday to Friday) to observe which of this feeding 

systems have a higher specific biogas production. 

It was observed differences between the two feeding procedures (R1 and R2). For the same 

range of OLR the average specific methane yield is higher for R2, what can be explained by 

the fact that there was no overloading in this feeding regime, probably because biomass was 

better adapted to the operational conditions. 

From the results it can be concluded that the co-digestion of these two residues can 

contribute to a sustainable management at a farm scale level. We can deduce this since it 

we proved the viability of the process. 
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1. Introdução  

1.1 Objetivo  

O principal objetivo da presente dissertação consiste no estudo da potencialidade de 

valorização dos efluentes de uma exploração pecuária de maneira a maximizar a sua 

utilização. Como tal pretende-se determinar se os fluxos em análise têm capacidade para 

serem valorizados energeticamente antes da sua deposição final. 

Dada a natureza complexa dos processos envolvidos no tratamento/ valorização dos 

resíduos da atividade pecuária, especialmente na fase de arranque, associada à 

variabilidade quantitativa e qualitativa dos fluxos gerados, a realização de estudos à escala 

laboratorial em condições operacionais que reproduzam as condições operacionais à escala 

real, contribui para o conhecimento e compreensão do comportamento dos sistemas, no 

ambiente para o qual serão projetados. Esta estratégia de estudos exploratórios constitui 

uma ferramenta base para otimizar recursos, dinamizando a competitividade das unidades 

pecuárias.  

A observação feita no campo permitiu a perceção das atividades da exploração pecuária e 

dos fluxos gerados, permitindo fazer estimativas em termos de quantidades, para uma 

melhor caracterização e projeção para um cenário a implementar à escala real.  

A posterior análise feita aos dados recolhidos no campo e a recolha de amostras permitiu a 

quantificação e caracterização física e química dos fluxos gerados na exploração pecuária 

objeto do estudo desenvolvido nesta dissertação. 

Apesar da existência de muitas tecnologias de tratamento dos resíduos pecuários, neste 

trabalho abordou-se a co-digestão anaeróbia com a utilização de um co-substrato agrícola 

gerado na mesma região onde está implementada a unidade pecuária, com o objetivo de 

melhorar as características do mono-substrato base (chorume) otimizando o rendimento em 

termos de produção específica de biogás. 

A realização dos ensaios laboratoriais permitiram avaliar o potencial de valorização 

energética dos fluxos gerados na exploração pecuária, nomeadamente do chorume de 

vacas leiteiras junto com as águas provenientes da lavagem do circuito do processo de 

ordenha e do parque de espera anexo à sala de ordenha através da co-digestão com 

resíduos de pera não comercializáveis após processo de bioconversão natural. 
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1.2 Enquadramento e oportunidade do tema  

O chorume proveniente das explorações pecuárias é um dos poluentes mais nocivos para o 

ambiente pois é um potencial poluidor da atmosfera, do solo e da água. De acordo com a 

Figura 1.1, os gases de efeito de estufa (GEE) provenientes direta ou indiretamente do 

chorume, perfazem cerca de 70% do total de gases emitidos no setor agrícola. 

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) (2009), o principal destino 

do chorume em Portugal é a sua utilização como fertilizante orgânico, o que pode potenciar 

a emissão de gases e a poluição do solo devido à sobrecarga de nutrientes aplicados. Pode 

também poluir cursos de água devido ao escorrimento do chorume para linhas de água, ou 

através de más práticas de aplicação. 

 

Figura 1.1 - Emissões de Gases de efeito de estufa provenientes do setor agrícola (Adaptado de FAOSTAT, 
2010). 

 

Devido aos problemas associados à produção e gestão de chorume, têm-se vindo a aplicar 

técnicas de tratamento deste resíduo entre as quais se destaca o processo de digestão 

anaeróbia (DA). Esta técnica permite diminuir o potencial de poluição do chorume e ao 

mesmo tempo obter dois produtos valorizáveis: biogás que pode ser usado como fonte de 

energia e o digerido que pode ser utilizado como fertilizante agrícola. 

Esta dissertação abordou a temática da digestão anaeróbia porque é uma tecnologia pouco 

desenvolvida em Portugal para o tratamento do chorume, pois pensa-se que não é viável 

economicamente.  
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Pretende-se então aprofundar o conhecimento desta tecnologia de tratamento de modo a 

incentivar a sua implementação nas explorações agrícolas, tornando-as mais competitivas e 

sustentáveis a nível económico e ambiental. 

 

1.3 Organização da dissertação  

A dissertação encontra-se organizada em cinco capítulos. 

No capítulo 1 foi feita uma breve introdução ao tema da dissertação onde são referidos os 

objetivos, o enquadramento e oportunidade do tema e a respetiva estrutura da dissertação.  

No capítulo 2 é feita uma revisão bibliográfica sobre a bovinicultura em Portugal e os 

impactes ambientais a ela associados. Posteriormente são referidas as características 

gerais do chorume produzido pela atividade pecuária em estudo assim como o seu potencial 

para o tratamento por co-digestão anaeróbia. 

O capítulo 3 corresponde aos materiais e métodos onde se incluem as características da 

exploração pecuária em estudo e a informação relativa ao procedimento experimental. Após 

o material e métodos encontram-se os resultados e respetiva discussão em formato de 

artigo científico que já foi submetido a uma revista da especialidade, Biosystems 

Engineering. 

No capítulo 4 apresentam-se as principais conclusões da dissertação e algumas 

recomendações, com vista ao desenvolvimento sustentável do processo da digestão 

anaeróbia ao nível da atividade pecuária e referências bibliográficas. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1  Impactes ambientais da bovinicultura  

De acordo com Smith et al. (2007), as emissões agrícolas de 2005 ascenderam a 5,1 até 6,1 

t CO2-eq/ano, o que representa 10 a 12% do total das emissões de gases de estufa (GEEs). 

Em 2005 as emissões de metano (CH4) e de óxido nitroso (N2O) provenientes do setor 

agrícola corresponderam a 47% e 58%, respetivamente, do total das emissões antrópicas. A 

nível mundial, as emissões de CH4 e o N2O aumentaram aproximadamente 17% entre 1990 

e 2005.  

A produção animal tem vindo a aumentar (Tabela 2.1), e com isso também aumentam os 

impactes ambientais a ela associados, principalmente devido ao chorume produzido e à sua 

gestão (Tabela 2.2). Os principais problemas a eles associados são os gases emitidos que 

contribuem para o efeito de estufa, a acidificação e a eutrofização dos solos e água. De 

maneira a minimizar estes impactes ambientais e os seus custos inerentes, têm sido 

desenvolvidas tecnologias de processamento destes resíduos (Vries et al., 2012). 

 

Tabela 2.1- Efetivo de vacas leiteiras a nível mundial (Fonte: FAOSTAT, 2013). 

 

 

 

 

  

Efetivo de Vacas Leiteiras 

2009 2010 

254 231 098 264 470 504 
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Tabela 2.2 - Principais emissões de CO2eq do setor pecuário em 2010 (Fonte: FAOSTAT, 2013). 

 

O chorume e estrume dos animais são uma consequência inevitável das explorações 

pecuárias. Estes resíduos podem ser reciclados através da sua aplicação nos solos de 

maneira a que os nutrientes sejam reutilizados pelas plantas. No entanto como contém 

azoto inorgânico e disponibilidade de carbono e água, oferecem o substrato essencial para a 

produção microbiana de óxido nitroso (N2O) e metano (CH4), gases de estufa que podem 

ser produzidos e emitidos em cada fase da gestão do chorume (Chadwick et al., 2011). 

Devido aos problemas inerentes à produção e deposição final do chorume, o seu tratamento 

tem vindo a ganhar cada vez mais relevância nas explorações pecuárias. O chorume deve 

assim ser considerado como um subproduto da produção animal e quando necessário deve 

ser gerido da melhor maneira possível no contexto da pecuária. Assim, os resíduos 

orgânicos que são potencialmente utilizáveis como fertilizantes ou reparadores do solo 

devem ser considerados como recursos e serem geridos adequadamente, em vez de serem 

considerados poluidores. No entanto o uso do chorume como fertilizante depende das 

condições do local, tais como a acessibilidade a terras aráveis, os custos de transporte ou a 

disponibilidade de outros fertilizantes orgânicos (Flotats et al., 2009). 

 

2.2  Bovinicultura em Portugal 

O efetivo bovino em Portugal tem vindo a aumentar nos últimos anos mas com uma ligeira 

descida no ano de 2012, como se pode observar na Tabela 2.3. Em relação ao potencial de 

produção de biogás este é maior na região do Alentejo e em seguida no Norte pois são as 

regiões onde se encontram o maior número de bovinos. 

Elementos 
Fermentação 

Entérica 
(2010) 

Gestão 
Chorume 

(2010) 

Chorume 
aplicado ao 

solo 
(2010) 

Chorume 
deixado na 
pastagem 

(2010) 

Emissões (CO2eq) 
(t) 
 

2 018 898 340 285 111 110 764 486 

Emissões (CO2eq) 
de CH4 (t) 

2 018 898 180 440 - - 
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De acordo com o Recenseamento Agrícola de 2009, o efetivo bovino leiteiro representa 

cerca de 20% do efetivo total e as regiões do Norte e Açores detêm, no seu conjunto, mais 

de 3/4 do efetivo leiteiro nacional. 

Tabela 2.3 - Efetivo bovino em Portugal (Fonte INE, 2013). 

Localização geográfica (NUTS - 
2002) 

 
Total Efetivo bovino (N.º) por Localização 

geográfica (NUTS - 2002) 
 

2009 2010 2011 2012 

N.º 
(milhares) 

N.º 
(milhares) 

N.º 
(milhares) 

N.º 
(milhares) 

Portugal 1447 1503 1519 1498 

Norte 323 333 329 327 

Centro 191 191 196 188 

Lisboa 51 48 49 55 

Alentejo 613 653 667 639 

Algarve 8 9 9 9 

Região Autónoma dos Açores 254 264 265 273 

Região Autónoma da Madeira 6 5 5 5 

 

As características dos sistemas de estabulação dos bovinos têm influência a nível do bem-

estar animal e do impacte ambiental associado a este tipo de atividade, sobretudo nas 

emissões de gases e possíveis contaminações de solo ou águas. 

O tipo de estabulação para as explorações de bovinos pode ser presa ou livre, consoante os 

movimentos dos animais estejam ou não condicionados dentro da instalação. Para o caso 

das explorações destinadas à produção leiteira, o tipo de estabulação é presa com produção 

de chorume pois recorre a estruturas com cubículos e um corredor central que pode ter 

sistemas de limpeza (Recenseamento Agrícola, 2009). Na Tabela seguinte (Tabela 2.4) 

apresenta-se a distribuição dos bovinos por tipo de estabulação em Portugal. 
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Tabela 2.4 - Distribuição de bovinos em instalações de estabulação em Portugal (Fonte: INE, 2011). 

Localização geográfica 

Distribuição de bovinos em instalações 
de estabulação (%)  (2009) 

 
Estabulação presa 

% 

 
Estabulação livre 

% 

Continente 23,18 76,82 
Norte 18,43 81,57 

Centro 31,43 68,57 
Lisboa 26,02 73,98 

Alentejo 25,08 74,92 

Algarve 24,89 75,11 

 

Quanto ao destino a dar ao chorume produzido em Portugal, segundo os dados do INE 

(2009), o principal destino é a sua utilização como corretivo ou fertilizante orgânico seguido 

do seu envio para fora da exploração (Figura 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1% 

85% 

0% 
6% 

8% 

Destino do chorume 

Descargas nas linhas de 
água 

Utilização na exploração 
como correctivo ou 
fertilizante orgânico 

Utilização na exploração 
para aproveitamento 
energético 

Outra utilização na 
exploração 

Para fora da exploração 

Figura 2.1 - Destino do chorume produzido em Portugal no ano de 2009 (Adaptado de 
INE 2011). 
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2.3 Características do chorume 

A composição do chorume de vacas leiteiras depende do tipo de alimentação das mesmas e 

das condições de estabulação implementadas na exploração. Para além dos dejetos sólidos 

e líquidos, os resíduos extraídos dos parques onde as vacas se encontram contêm material 

proveniente da alimentação e das camas (palha, areia, serradura, etc.). A composição 

destes sólidos provenientes das camas é muito variável, reduzindo a biodegradabilidade 

deste tipo de resíduos. O chorume pode ser recolhido dos parques através de meios 

mecânicos ou pela raspagem hidráulica do solo arrastando os materiais para a nitreira (Rico 

et al., 2007). 

O potencial de produção de biogás a partir do chorume resulta da biodegradação anaeróbia 

de compostos orgânicos presentes nas fezes e no material usado nas camas, que é 

maioritariamente composto por hidratos de carbono, proteínas e lípidos (MØller et al., 2004). 

Nas unidades pecuárias cujos animais se encontram confinados durante uma parte 

significativa do ano, a gestão do chorume produzido é mais eficaz, pois permite que haja 

uma diminuição das perdas de azoto por volatilização inferior a 43%, aumentando o poder 

fertilizante proveniente deste resíduo (Gourley et al., 2012). 

O chorume de bovino, que tem um elevado conteúdo em sólidos suspensos (SS), apresenta 

uma baixa biodegradabilidade anaeróbia. Para ultrapassar este condicionante, a separação 

da fração liquida e sólida do resíduo deve ser feita como pré-tratamento ao processo de 

digestão anaeróbia. A fração sólida resultante pode também sofrer uma digestão anaeróbia 

a seco e/ou compostagem, podendo depois ser utilizada em zonas agrícola que sejam 

deficitárias em matéria orgânica e nutrientes, sendo posteriormente usada como fertilizante 

ou corretivo orgânico (Rico et al., 2011a). 

A fração líquida, proveniente da separação do chorume, tem um menor conteúdo em sólidos 

suspensos, logo é mais facilmente sujeita à DA requerendo um reator mais simples, sendo 

as condições operacionais otimizadas, nomeadamente a gama de temperaturas e o tempo 

de retenção hidráulico (TRH), quando comparados com a DA do chorume sem separação 

(Rico et al., 2011a; Liao et al., 1984 citado em Rico et al.,2011b). 
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2.4 Digestão anaeróbia 

Com o aumento da produção dos resíduos proveniente das explorações pecuárias e o 

aumento com a preocupação ambiental, houve a necessidade de uma gestão de resíduos 

ambientalmente sustentável. A digestão anaeróbia oferece várias vantagens em relação à 

deposição em aterro, incineração e compostagem. É considerada como a solução 

tecnológica de tratamento mais apropriada pois é uma fonte de energia renovável, 

conduzindo a uma minimização do potencial poluidor do resíduo (Ounnar et al., 2012). 

Durante a digestão anaeróbica, moléculas orgânicas complexas, tais como hidratos de 

carbono, proteínas e gorduras, são transformadas por microrganismos através de 

transformações bioquímicas (Ciotola et al., 2011). A figura que se segue (Figura 2.2) ilustra 

as quatro fases presentes na DA e as transformações ocorridas. 

 

Figura 2.2 - Esquema do processo da digestão anaeróbia (Adaptado de Bernet and Béline, 2009). 

 

Num sistema de digestão anaeróbia, a acidogénese e metanogénese estão em equilíbrio, 

isto é, depois da matéria orgânica ser convertida em ácidos gordos voláteis e hidrogénio, 

eles são convertidos a metano e dióxido de carbono na mesma taxa em que são formados. 

Como resultado, os níveis de AGV e hidrogénio são baixos num digestor estável. Quando 

um digestor se encontra em stress devido a choques de carga ou flutuações de temperatura, 

a produção de metano diminui, perturbando o equilíbrio do digestor. Quando o equilíbrio é 

perturbado, os AGV e H2 acumulam-se no digestor e o pH desce, como resultado a 

metanogénese é inibida e o sistema falha (Turovskiy and Mathai, 2006). 
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Os benefícios inerentes ao processo da DA incluem a produção de dois produtos: biogás e 

digerido. O biogás pode ser utilizado na forma de calor e produção de energia ou pode ser 

refinado a biometano e utilizado como combustível em veículos ou injetado na rede de gás 

natural (Seppälä et al., 2013). O digerido pode também repor os nutrientes nele presente 

através do seu espalhamento nas terras sob a forma de fertilizante orgânico que também 

funciona como condicionador do solo. (Seppälä et al., 2013; Iacovidou et al., 2012) 

O biogás produzido pela fermentação dos resíduos orgânicos em digestores anaeróbios 

contém metano, conferindo-lhe um caracter combustível, e a sua valorização permite a 

produção de energia enquanto protege o ambiente através da redução de gases de efeito de 

estufa (Ounnar et al., 2012). A utilização do biogás enriquecido de metano também reduz a 

quantidade deste gás com efeito de estufa que é libertado para a atmosfera a partir dos 

tradicionais sistemas de gestão de chorume, pois este gás tem um potencial de 

aquecimento global 21 vezes superior ao dióxido de carbono (Ciotola et al., 2011).  

 

2.4.1 Fatores que influenciam a digestão anaeróbia 

Os principais fatores que afetam a digestão anaeróbia e consequentemente a produção de 

biogás são os que dependem da alimentação e das condições operacionais do digestor. As 

condições de operação são o pH, a temperatura e o tempo de retenção hidráulico que 

influenciam diretamente as reações bioquímicas de que dependem o processo (Appels et 

al., 2008; Turovskiy and Mathai, 2006; Boe, 2006). 

Uma das características da alimentação que influencia o processo da digestão anaeróbia é 

a sua relação entre a quantidade de carbono e azoto presentes que é dada pela razão 

carbono/azoto (C/N). Razões ótimas de C/N em digestores anaeróbios encontram-se entre 

20 e 30. Uma elevada razão C/N é indicadora de um rápido consumo do azoto pelas 

bactérias metanogénicas e como resultado, baixa produção de gás. Por outro lado, uma 

baixa razão C/N causa acumulação de amoníaco e um aumento de pH para valores 

superiores a 8,5, o que pode ser tóxico para as bactérias metanogénicas. Para que um 

digestor se encontre com uma razão C/N ótima, pode usar-se uma mistura de resíduos, tais 

como resíduos sólidos orgânicos de diferentes origens com chorume animal (Kangle et al., 

2012). 

O processo da digestão anaeróbia pode decorrer num pH entre 5,5 e 8,5. As bactérias 

presentes na digestão anaeróbia têm diferentes requisitos em termos de pH. As bactérias 

acidogéneas conseguem atuar quando o pH é inferior a 5 enquanto as bactérias 

metanogénicas requerem um mínimo de pH de 6,2. Inicialmente, no processo da digestão 
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anaeróbia, o pH diminui enquanto a matéria orgânica sofre acetogénese, mas as bactérias 

metanogénicas rapidamente consomem os ácidos produzidos aumentando o pH e 

estabilizando o digestor anaeróbio (Kangle et al., 2012). As bactérias metanogénicas são 

assim o fator limitante do processo pois são estas que convertem os AGV em metano. Se a 

capacidade destas bactérias for excedida, ou seja, se as bactérias acidificantes produzirem 

ácidos gordos voláteis em excesso, o pH pode descer rapidamente levando à falha do 

digestor (Panter and Nilsen, 2011; Kangle et al., 2012).  

A temperatura afeta diretamente as propriedades físicas e físico-químicas dos compostos 

presentes no digestor e os processos biológicos envolvidos (Turovskiy and Mathai, 2006; 

Boe, 2006). Há basicamente duas gamas de temperatura que dão ao digestor condições 

ótimas para a produção de metano: mesofílica e termofílica. A digestão mesofílica ocorre 

numa gama de temperatura entre 30 a 38°C e a termofílica de 49 a 57°C (Kangle et al., 

2012).  

É importante que a temperatura se mantenha estável no digestor pois flutuações frequentes 

de temperatura afetam as bactérias, especialmente as metanogénicas. O processo pode 

falhar quando existem mudanças maiores que 0,6°C /d (Turovskiy and Mathai, 2006). 

De cada vez que se alimenta um digestor de mistura completa também se retira uma porção 

da população microbiana presente no seu interior através da saída do digerido. A taxa de 

crescimento celular tem de ser no mínimo igual à taxa de remoção para manter o regime em 

estado estacionário, caso contrário a população microbiana diminui e o processo de 

digestão anaeróbia falha. Para que isto não suceda é necessário assegurar um tempo de 

retenção hidráulico que permita que o crescimento bacteriano seja igual à remoção diária de 

bactérias (Turovskiy and Mathai, 2006). 

O tempo de retenção hidráulico (TRH) tem assim grande influência no processo da digestão 

anaeróbia pois condiciona a sua eficiência e consequentemente a produção de gás. Tempos 

de retenção inferiores a 8 dias são insuficientes para uma digestão estável, pois a 

concentração de AGV aumenta devido à rejeição de bactérias metanogénicas e não ocorre 

a biodegradação de alguns compostos. Aos 10 dias já se obtém uma digestão mais estável 

pois já existem AGV em menor concentração, mas com um TRH de 14 dias a maior parte os 

compostos orgânicos presentes nos resíduos já são significativamente reduzidos, obtendo 

um processo de digestão estável (El-Mashad and Zhang, 2010 em Appels et al., 2008). 
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2.4.2. Co-digestão anaeróbia 

Uma das principais vantagens da utilização do chorume de bovinos deve-se à sua 

composição ao nível de biomassa bacteriana, nomeadamente, a presença de bactérias 

metanogénicas. No entanto a presença de compostos orgânicos de difícil 

biodegradabilidade presentes no chorume podem comprometer a eficiência do processo de 

DA, sobretudo, no que se refere ao material de origem celulósica (Monteiro et al., 2011).   

Para melhorar a produção de biogás devem ser aplicados pré-tratamentos (químicos, 

mecânicos, térmicos, ultrassons, enzimáticos) e/ou processos de co-digestão de chorume 

com outros resíduos com maior potencial de biodegradabilidade. Estes pré-tratamentos são 

essenciais para o aumento da eficiência da DA (Marañón et al., 2012). 

Os digestores anaeróbios nem sempre são rentáveis em explorações bovinas devido à 

baixa biodegradabilidade e baixa produção de biogás destas quando comparadas com 

outros tipos de resíduos orgânicos, tais como resíduos alimentares. Uma alternativa que 

pode aumentar a rentabilidade destes digestores é aumentar a sua taxa de produção de 

biogás através da co-digestão do chorume com resíduos mais facilmente degradáveis, 

usufruindo da sua disponibilidade a curtas distâncias, evitando os custos de transporte 

(Seppälä et al., 2013; El-Mashad and Zhang, 2010; Neves et al., 2009). 

O processo da co-digestão é caracterizado pelo uso de dois ou mais substratos, que resulta 

no aumento da produção de biogás devido a sinergias positivas estabelecidas pelos 

substratos e pela oferta de nutrientes necessários ao processo de DA (Iacovidou et al., 

2012; Mata-Alvarez et al., 2000). Neste caso o chorume também fornece uma boa 

capacidade tampão, permitindo a utilização de resíduos de caracter mais ácido sem 

comprometer o processo (Seppälä et al., 2013). Outra vantagem é a otimização da razão 

C/N para valores próximos de 25, pois podem usar-se dois substratos com características 

muito diferentes, equilibrando este parâmetro. 

Para além das vantagens intrínsecas ao processo também há vantagens económicas que 

derivam da partilha do equipamento e do maior retorno financeiro proveniente da maior 

produção de biogás (Mata-Alvarez et al., 2000). 

Com o presente trabalho pretende-se contribuir para o desenvolvimento de soluções 

tecnológicas adaptadas à gestão de chorumes, em unidades descentralizadas de produção 

de leite em enquadramento rural.  

A tecnologia da co-digestão de chorumes de bovinicultura com co-substratos orgânicos 

biodegradáveis produzidos na mesma região, pode constituir uma mais-valia pois permite a 
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valorização energética e agronómica dos resíduos gerados, tornando esta atividade mais 

competitiva e sustentável. 
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3. Material e métodos 

Esta dissertação tem como objetivo o estudo da potencial valorização dos efluentes de uma 

exploração pecuária, logo foi necessário fazer um estudo da realidade da exploração. 

Posteriormente foi necessário recolher dados relativos aos fluxos em análise e fazer o 

planeamento da parte experimental de acordo com as necessidades inerentes a este tipo de 

atividade agropecuária. 

Estas etapas de estudo decorreram durante as análises preliminares das amostras, ou seja, 

nos meses anteriores ao início do ensaio experimental da co-digestão anaeróbia. 

 

3.1 Exploração agropecuária 

A exploração pecuária que forneceu o chorume e as águas de lavagem situa-se no concelho 

de Arruda dos Vinhos (Latitude: 38°57'24,80"N; Longitude: 9°8'10,48"O), distrito de Lisboa, 

desenvolvendo a sua atividade de produção de leite há mais de 25 anos.  

Esta exploração tem como objetivo final a produção de leite (a quota de produção é 1050 

toneladas de leite por ano) e conta com um sistema de produção de culturas que são 

usadas posteriormente para a alimentação dos animais. A área da exploração é 

aproximadamente 1 ha e existem 3 parques cobertos onde se encontram as vacas leiteiras, 

mas o total da área cultivada perfaz 40 ha.  

Os processos unitários de produção são mecanizados, nomeadamente o fornecimento dos 

alimentos, a ordenha, a limpeza dos equipamentos do circuito da ordenha e a remoção de 

chorume, que para além de reduzir os encargos permite uma melhor gestão e controlo da 

qualidade do leite. 

 

3.1.1 Descrição do efetivo animal 

A raça bovina utilizada é a Holstein friesian (Frísia) e a exploração conta com um efetivo 

médio de 120 animais que diariamente produzem leite em duas ordenhas.  

As vacas aleitantes têm um peso vivo médio entre 650 e 800 kg e a sua produção média 

diária de leite ascende aos 50 litros. 

Os animais são criados em estabulação presa mas podem circular pela área a eles 

destinada, não se encontrando confinados a lugares individuais. No entanto cada vaca 
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leiteira tem um cubículo revestido com tapete e serradura de maneira a aumentar o conforto 

e evitar as queimaduras. As vacas leiteiras permanecem nesta área, saindo apenas para 

serem ordenhadas, por isso o parque necessita de ser limpo quatro vezes por dia e o 

chorume é armazenado no exterior dos parques numa nitreira. 

Na Figura 3.1 encontram-se as zonas da exploração que são importantes para este trabalho 

experimental, pois foram as que intervieram tanto na parte do levantamento de dados como 

na recolha de amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas Figuras 3.2 a 3.6 encontram-se as imagens dos locais referidos de seguida. A zona 1 

corresponde ao parque onde se situam as vacas leiteiras pertencentes à exploração. 

Aquando da limpeza deste parque, com rodos de limpeza automáticos, o chorume é 

empurrado para uma nitreira que corresponde à zona 2. Na zona 3 situa-se a sala de 

ordenha e na zona 4, o parque de espera. Todas as águas de lavagem provenientes destas 

instalações juntam-se numa caixa (ponto 5) e seguem para a nitreira (ponto 2) onde se 

juntam ao chorume produzido diariamente. 

2 3 
4 

1 

5 

Figura 3.1 - Zonas da exploração relevantes ao 
trabalho experimental. 
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Figura 3.2 - Parque onde se encontram as 
vacas leiteiras. Figura 3.3 - Nitreira onde se recolheram as 

amostras. 

Figura 3.4 - Sala de ordenha. Figura 3.5 - Parque de espera. 

Figura 3.6 - Local onde se juntam as águas 
de lavagem. 
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3.1.2 Gestão do chorume  

O chorume produzido é diariamente recolhido de forma automática com o auxílio de rodos 

de limpeza por arrasto, que transportam o chorume e alguma serradura proveniente das 

camas diretamente para a nitreira.  

A água utilizada durante o processo da ordenha e, a referente à lavagem dos equipamentos 

e do parque de espera também é conduzida para a mesma nitreira, conjugando assim os 

diferentes fluxos. O caudal deste fluxo misto foi estimado através da observação de quatro 

ordenhas representativas para a contabilização do tempo de funcionamento de mangueiras 

e do seu respetivo caudal.  

O local de armazenamento dos fluxos não é completamente revestido, originando maiores 

diferenças de volume armazenado durante o inverno devido à precipitação. 

Não existe maneira de contabilizar o chorume produzido pelas vacas leiteiras, mas este 

pode ser estimado pois é possível quantificar o volume semanal dos fluxos armazenados na 

nitreira. 

Através de um balanço ao caudal utilizando o volume da nitreira e o volume estimado das 

águas de lavagem, pode calcular-se o volume de chorume gerado. 

Atualmente uma parte do chorume é vendida mas o seu principal destino é fertilizar as terras 

de cultivo circundantes à exploração onde é espalhado durante todo o ano, exceto nos 

meses de Inverno. 

 

3.1.3 Produção de culturas  

A área cultivada, de aproximadamente 40 ha, é usada para as culturas de cevada, azevém, 

triticale, aveia e ervilhaca. A área por elas ocupadas não é semelhante, pois a cevada é 

cultivada em aproximadamente 9 ha, enquanto o azevém ocupa uma área de 15 ha e as 

restantes são cultivadas em conjunto numa superfície de 16 ha.   

As culturas são simplesmente adubadas com chorume, não levam qualquer tipo de 

fertilizantes químicos. 

Aquando da recolha das culturas é difícil perceber os quantitativos individuais por cultura, 

mas durante o desenvolvimento do trabalho da dissertação, houve uma produção de cerca 

de 87,5 t de fardos de palha e feno, 97,5 t de silagem de erva em forma de rolos 

plastificados e para finalizar cerca de 70 t de silagem de erva para armazenamento em silo. 
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As terras cultivadas são na periferia da exploração pecuária, não pondo em causa o seu uso 

pois não há desperdício de recursos no transporte, visto que toda a área cultivada está num 

raio inferior a 3,5 km da pecuária (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7 - Terras cultivadas pertencentes à exploração. 
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3.2 Recolha e preparação da amostra 

A etapa experimental iniciou-se com as análises feitas à mistura de dois fluxos distintos. O 

Fluxo I corresponde ao chorume das vacas leiteiras e o Fluxo II corresponde à água residual 

proveniente da sala de ordenha, gerada com as lavagens da própria sala e do parque de 

espera. 

Com o intuito da conservação das caraterísticas físicas e químicas da mistura dos dois 

fluxos (I e II), as amostras foram recolhidas em diferentes períodos durante a realização do 

trabalho experimental, mas mantendo os pontos de amostragem sendo posteriormente 

analisadas para testar a sua homogeneidade ao longo do tempo. 

Para a recolha das amostras fez-se uma prévia homogeneização no local de 

armazenamento (nitreira) de forma a ter amostras representativas da realidade. A recolha foi 

feita para recipientes de plásticos posteriormente armazenados no frio até à sua preparação 

e caracterização analítica. 

As caraterísticas físicas e físico-químicas desta amostra impossibilitavam a sua utilização 

sem qualquer tipo de pré-tratamento. Assim sendo, procedeu-se a uma diluição com água 

desionizada (1:2) seguida de uma crivagem com malha de 5mm.  

Foram realizadas análises físico-químicas às duas frações resultantes do pré-tratamento: 

fração líquida e sólida. A caracterização da fração líquida resultante, passou por análises 

aos seguintes parâmetros: Sólidos Totais (ST), Sólidos Voláteis Totais (SVT), Carência 

Química de Oxigénio (CQO), Azoto Amoniacal (N-NH4
+) e Kjeldahl (NK). À fração sólida 

foram feitas as mesmas análises, à exceção do CQO. 

 

3.3 Co-digestão anaeróbia 

Para o tratamento dos resíduos de uma unidade de bovinicultura para produção de leite por 

digestão anaeróbia, o processo, de acordo com dados da bibliografia (Seppälä et al., 2013; 

El-Mashad and Zhang (2010); Neves et al., 2009; Rico et al., 2011a), previa-se com baixa 

viabilidade atendendo à dimensão da exploração, por isso recorreu-se a um resíduo agrícola 

para o processo de co-digestão.  

O resíduo selecionado a adicionar como co-substrato à mistura de chorume/águas de 

lavagem foi um resíduo líquido proveniente de excedentes de uma colheita de Pera Rocha 

originária da região de Mafra. Este resíduo foi triturado e armazenado em recipientes de 
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plástico fechados durante um período de tempo durante o qual ocorreu um processo de 

bioconversão natural. 

Após um período de armazenamento de 180 dias procedeu-se à separação da fração sólida 

e líquida, sendo esta última usada como co-substrato para a realização do trabalho 

experimental à escala laboratorial. 

A mistura destes dois substratos foi feita de maneira a equilibrar os vários parâmetros 

químicos necessários para o bom funcionamento do digestor anaeróbio, nomeadamente o 

pH, e a carência química de oxigénio (CQO) e a razão C/N. 

Para a preparação da mistura, o resíduo proveniente da fruta necessitou de uma diluição 

com água desionizada (1:4), pois o seu valor de CQO era muito elevado, impossibilitando o 

seu uso no estado concentrado.  

A preparação da mistura dos dois substratos foi feita semanalmente assim como a sua 

caraterização para avaliar a sua evolução, garantindo que a carga de alimentação do reator 

anaeróbio se mantinha no intervalo previamente definido aquando do delineamento dos 

ensaios experimentais. 

 

3.3.1 Digestor anaeróbio e condições operacionais 

A unidade piloto onde se desenvolveram os ensaios experimentais é constituída por um 

reator anaeróbio de mistura completa. 

O digestor utilizado está ilustrado na Figura 3.8. O trabalho experimental foi realizado num 

reator de mistura completa (CSTR) sob regime mesofílico (37°C   2) cujo aquecimento é 

feito através de Mantas Elétricas. 

Este reator funciona sob Regime Contínuo, ou seja, é alimentado todos os dias e à medida 

que é alimentado, o efluente também é retirado através da pressão no seu interior, de 

maneira a manter o mesmo volume útil. O volume total do reator é 6 L e o volume útil 

corresponde apenas a 4 L, ficando o restante destinado para o armazenamento do gás 

produzido diariamente. Na Tabela 3.1 apresenta-se os diferentes órgãos que constituem 

esta unidade experimental de DA. 
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Tabela 3.1 - Componentes da instalação dos ensaios de co-digestão. 

Número presente na Figura 3.8 Designação 

1 Software computacional que coordena o digestor 

2 Digestor Anaeróbio 

3 Agitador do digestor 

4 Bomba de alimentação 

5 Tubo de alimentação 

6 Contador de gás 

7 Saída do digerido 

 

Todos os Parâmetros operacionais são monitorizados através de um software (Figura 3.9) 

criado para fazer o controlo do digestor anaeróbio. Para além desta ferramenta informática, 

há um contador de gás para a contagem diária do mesmo, encontrando-se ambos 

acoplados ao reator. 

7 

2 

3 

4 

6 

1 

5 

Figura 3.8 - Imagem da instalação onde se realizam os ensaios da co-digestão. 
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Figura 3.9 - Software que monitoriza o digestor. 

 

A alimentação é feita através de um tubo inserido no topo do digestor que está em agitação 

enquanto é feita a alimentação de modo a facilitar a homogeneização da biomassa em 

suspensão no interior do digestor e a saída do efluente. 

 

3.3.2 Fase de arranque 

O digestor anaeróbio foi inoculado com a biomassa proveniente de um reator anaeróbio em 

funcionamento no mesmo laboratório que se encontrava em regime estacionário, cujos 

substratos são lamas mistas (primárias + secundárias) de ETAR e Licor de Capim.  

Após a fase de inoculação (3 dias) iniciou-se a alimentação do digestor com a mistura dos 

dois substratos até se atingir o regime estacionário (estabilização da produção diária de 

biogás e da eficiência de remoção dos parâmetros previamente selecionados para avaliar o 

desempenho do processo de co-digestão).  

A alimentação foi feita diariamente com um volume de 200 ml e com um tempo de retenção 

hidráulico (TRH) de 20 dias. Para se atingir o estado estacionário foram necessários dois 

ciclos de alimentação pois durante esta fase surgiram alguns problemas relacionados com o 

aumento da temperatura e posterior diminuição de pH para valores limitantes ao processo.  
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Estes problemas prolongaram esta fase de arranque pois foi necessário atingir os valores de 

pH ótimos e a produção estabilizada de biogás para iniciar a fase de testes da co-digestão. 

 

3.3.3 Fases da co-digestão 

No final da fase de arranque (dia 46) iniciou-se a co-digestão dos dois substratos. Os testes 

foram divididos em quatro ciclos sequenciais. 

Na tentativa de manter a carga de alimentação semelhante entre todos os ciclos, houve a 

necessidade de ir variando alguns parâmetros operacionais, tais como o volume de 

alimentação ou o tempo de retenção hidráulico (HRT), no entanto, a proporção dos dois 

substratos na alimentação foi sempre igual: 75% da mistura de Chorume com águas de 

lavagem (Fluxos I+II) diluído (1:2) e 25% da fração líquida do resíduo de pera (licor) com 

diluição 1:4.    

Nos dois primeiros ciclos (I e II), com duração de 28 e 32 dias respetivamente, a 

alimentação era diária (exceto sábado e domingo) mas com choque de carga de 

alimentação (duplicou) às quintas e sextas-feiras, e ausência da alimentação durante o fim 

de semana (carga zero). A carga média de alimentação numa base semanal (7 dias) era 

mantida.  

Nos ciclos seguintes (III e IV), ambos com duração de 28 dias, e para mudar o regime de 

alimentação, não se fez choque de carga (mantendo a mesma carga diária de 2ª a 6ª feira e 

ausência de alimentação ao sábado e domingo) para avaliar o desempenho do reator em 

termos de produção específica de biogás, qualidade do biogás expresso em percentagem 

de metano e de eficiência de remoção dos parâmetros de controlo do processo.  

Após os ciclos da co-digestão fizeram-se 3 ciclos com TRH de 14 dias, apenas utilizando o 

substrato chorume e mantendo o segundo regime. Durante estes ciclos monitorizou-se a 

produção de biogás produzido diariamente para posterior comparação da eficiência dos 

processos. 

Na Figura 3.10 ilustra-se o cronograma onde se apresentam as diferentes fases 

desenvolvidas durante o trabalho experimental. 
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3.3.4 Medição biogás 

A produção diária de biogás foi medida automaticamente pois o digestor estava ligado a um 

contador de gás (Contigea Schlumberger, Gas measuring instruments) (Figura 3.11). 

O biogás produzido foi recolhido em água num reservatório acoplado à unidade 

experimental. Semanalmente foram recolhidas amostras de biogás que foram analisadas 

num amostrador de gases (GAS DATA Monitoring the Environment, LMSxi Multifunction 

Landfill Gas Analyser) (Figura 3.12) para medir o seu conteúdo em metano (CH4) e dióxido 

de carbono (CO2) expresso em percentagem e sulfureto de hidrogénio (H2S) expresso em 

p.p.m. 

 

  

 

 

 

 

 

3.3.5 Análises químicas 

Foram realizadas análises químicas semanais, tanto à mistura que alimentava o reator como 

à saída (digerido). No entanto para uma melhor monitorização do processo, diariamente 

eram analisados os valores de pH e condutividade elétrica (CE) da mistura de alimentação e 

do digerido.  

 Inoculação Fase de arranque Ciclo I Ciclo II Ciclo III Ciclo IV  

               

               

0 3  46 74 106 134 162 

Figura 3.10 - Cronograma com a duração de cada fase do trabalho experimental (dias). 

Figura 3.11- Contador de gás 
utilizado no trabalho. 

Figura 3.12 - Analisador de gás 
utilizado no trabalho. 
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As análises feitas aos diferentes fluxos que constituem a alimentação, bem como ao 

efluente, tiveram como objetivo determinar, os Sólidos Totais (ST), Sólidos Voláteis Totais 

(SVT), Carência Química de Oxigénio (CQO) e por fim a concentração de Azoto Amoniacal 

(N-NH4
+) e Kjeldahl (NK). 

Todas as análises aqui referidas foram feitas de acordo com o Standard Methods 

(APHA,1998) 

A partir dos resultados referentes ao CQO da alimentação e aos SV do digerido foi possível 

determinar periodicamente um parâmetro que avalia o desempenho do reator: SELR 

(specific energy loading rate). Este parâmetro permite ajustar as condições operacionais do 

reator pois possibilita perceber se este se encontra em carência ou excesso de alimentação, 

de maneira a otimizar a carga de alimentação versus biomassa no interior do reator 

maximizando a eficiência da degradação dos substratos aumentando o rendimento em 

biogás (Panter and Nilsen,2011). 

A equação que determina o valor deste parâmetro é a seguinte: 

 

      

     
 

    
        

 

Panter and Nilsen (2011) demonstraram que a maioria dos substratos sujeitos a digestão 

anaeróbia são estáveis até valores de SELR de 0,4 d-1, mas alguns parecem continuar o 

processo da digestão mesmo com valores superiores ao referido, possivelmente devido à 

sua solubilidade. 
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Abstract 

The objective of the present work was to investigate the possibility of improving the dairy cattle 

manure management through co-digestion with an agricultural food waste (pear residues) produced in 

the same geographical area. Dynamic mesophilic (35–37ºC) continuous pilot trials with a hydraulic 

retention time (HRT) of 14 and 16 days were performed during two different feeding mode R1 (cycle I 

and II) and R2 (cycle III and IV) to investigate the possibility of improving methane yield from 

anaerobic digestion based on optimized feeding composition and C/N ratio. R1 and R2 feeding 

regimen differ, on a weekly base, from the organic loading rate (OLR) daily sequence: R1mode (3 

days of normal feeding; 2 days of a double loading, 2 days of starving); R2 mode (5 days of normal 

feeding, 2 days of starving). The best results were obtained with mixtures of 75/25 (CM/PR) (v:v) 

operating at an organic loading rate of 1.64±0.03 gVS L
-1

d
-1

, obtaining 52% of VS removal, a 

specific methane yield of 280±110 mL g
-1

VS d
-1

. Based on the obtained results it can be said that co-

digestion of these two waste streams can contribute to a sustainable management at a farm scale level. 

 

Keywords: Anaerobic co-digestion, C/N ratio, fruit waste, dairy cattle manure, specific 

methane yield, waste management. 

 

1. Introduction 

Anaerobic digestion converts plant biomass, crop residues, animal manures, and other organic 

wastes into methane-rich biogas, which is widely used as a source of renewable energy. As a 

result of global warming, increases in waste disposal and energy costs and the need for 

environmentally sustainable waste management, this technology has received great attention. 

The use of agricultural materials such as manure and organic wastes for biogas production has 

significant environmental advantages in terms of heat and power production and the use of 

this gas as a biofuel. Biogas plants can contribute significantly to sustainable development in 

rural areas as well as providing farmers with new income opportunities (Directive 

2009/28/EC). However, the low biogas yield of animal manure sometimes does not warrant 

mailto:ritafragoso@isa.utl.pt
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the capital costs of farm-scale plants (Cavinato et al., 2010; Seppälä et al., 2013). The benefits 

of anaerobic digestion with concurrent energy production at dairy farms and other livestock 

facilities are well documented (Camarillo et al., 2012; Massé et al., 2011). Manure is an 

unavoidable by-product of animal production and can be a valuable source of nutrients for 

crop production when properly managed. Co-digestion has been defined as the anaerobic 

treatment of a mixture of at least two different substrates with the aim of improving the 

efficiency of the anaerobic digestion process (Álvarez et al., 2010, Iacovidou et al., 2012). 

Thus, co-digestion process lies in balancing the carbon/ nitrogen (C/N) ratio in the co-

substrate mixture, as well as macro and micronutrients, pH, inhibitory/toxic compounds and 

dry matter (Hartmann et al., 2003).  Co-digestion can use the nutrients and bacterial diversity 

in the wastes to optimize the digestion process, improving the efficiency of biotransformation 

(Wang et al., 2012), leading to large increases in methane potential, compared with separate 

digestion of the substrates. In general, the anaerobic digestion of non-marketable fruit-

residues is associated with a low pH of the substrate itself, poor buffering capacity and the 

possibility of high volatile fatty acid (VFA) accumulation during the process. Co-digestion of 

manures and other substrates overcomes those problems by maintaining a stable pH within 

the methanogenesis range due to manure high buffering capacity. Additionally, manure 

presents high ammonia content and a wide variety of nutrients needed by the methanogens 

during the anaerobic process (Molnar & Bartha, 1998; Seppälä et al., 2013). On the other 

hand, the co-digestion of manures with fruit-residues will also aid in overcoming ammonia 

inhibition related to pure manure digestion (Banks et al., 2011). The manure specific methane 

potential has been improved by co-digestion with other agro-residues (Ferreira et al., 2008; 

Fountoulakis et al., 2008; Panichnumsin et al., 2010; Zang et al., 2013). Some of the possible 

technological, economic and ecological advantages of the anaerobic co-digestion are the 

better handling of mixed wastes, the use of common access facilities and the effect of 

economy scale (Martínez-García et al., 2007).  

The objective of the present work was to investigate the possibility of improving the dairy 

cattle manure management through co-digestion with an agricultural food waste (pear 

residues) produced in the same geographical area. CSTR experiments were carried out in a 

semi-continuously fed stirred tank reactor (CSTR) at 37±2ºC to investigate the possibility of 

improving methane yield from anaerobic digestion based on optimized feeding composition 

and C/N ratio. 
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2. Methods 

2.1 Materials 

Cattle manure (CM) and pear residues (PR) were used as substrate and co-substrate, 

respectively. CM was obtained in a 120 dairy cows farm unit, located in a municipality 40 km 

north from Lisbon, Portugal and it was used the screened slurry. PR was originated from 

another municipality in the same geographical area during February and August 2013. The 

non-marketable pears residues were collected from the refrigerator chamber (average 

temperature of 0.2ºC). Table 1 summarizes the characteristics of substrates used in the 

continuous trials. All samples were collected in triplicate, and the average data of the 

measurements were presented. 

 

2.2 Analytical methods 

The parameters analysed to characterise the two types of waste and to monitor the 

performance of the reactors were: pH, EC, total solids (TS), volatile solids (VS), chemical 

oxygen demand (COD), total nitrogen (TKN), organic nitrogen (Norg), ammonium nitrogen 

(NH4
+
-N), and total phosphorus (TP). All the parameters were analysed in accordance with 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998). The volume 

of gas produced was measured daily using a gas meter and the methane (CH4), carbon dioxide 

(CO2) and hydrogen sulphide (H2S) contents of the biogas were determined once a week by 

portable equipment.  

 

2.3. Experimental set-up  

2.3.1. Feed preparation 

Fresh cow manure collected from a 120 dairy cow farm unit was homogenised and transferred 

into 5L containers and kept at 4ºC until further use. Feed was prepared once a week diluting 

fresh manure with distilled water (1:2 ratio) and after sieved to remove coarse material as the 

main substrate. The co-substrate was the liquid fraction from the mashed pear residues after 

six months of storage. The bioconverted material was separated in liquid and solid fraction. 

The liquid phase (PLF) diluted (1:4) was mixed with the substrate in a percentage (v:v) of 

75% (LCM) +25% (PLF).  
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2.3.2 Reactor set-up and operations 

Pilot scale trials were performed on pilot unit at laboratory scale. This plant consists of an 

automatic device, equipped with a heated stainless steel continuous stirred tank reactor 

(CSTR) as digester (Vwork= 4,0 L) with a mechanical mixer, pumpable feedstocks and 

digestate, all equipped with the respective pumping and mixing systems. The pilot-unit 

equipped online with a drum gas meter and a gas analyzer (Figure 1 describes all the 

components of the AD lab unit). Digester was previously inoculated with 4 L of anaerobically 

digested sewage sludge from a mesophilic anaerobic digester run by the research team. The 

feeding pump and stirrer were temporized to work simultaneously once per day. Dynamic 

mesophilic (37±2ºC) continuous pilot trials with a hydraulic retention time (HRT) of 14 and 

16 days were performed during 116 days. Two different feeding delivery procedures were 

tested: R1 (cycle I and II) and R2 (cycle III and IV), R1 included 3 steps: normal feeding (5 

days) + over loading (2 days) + starving (2 days) and R2 just 2 steps: normal feeding (5 days) 

+ starving (2 days). 

For each experimental condition, the reactor was continuously operated for two consecutive 

HRT’s to achieve steady state conditions. Monitoring the effluent and the biogas production 

characteristics assessed reactor operation performance. On a daily basis inlet and outlet 

hydraulic flows, reactor temperature and biogas production rate (mL d
-1

) were measured. To 

follow the digestor performance the parameter specific energy loading rate (SELR) was 

calculated after each steady state cycle, according to description proposed by Panter et al., 

2010. 

 
Figure 1 - Experimental set-up for AD trials: 1- Feed tank with continuous mixing, 2 - AD 

reactor, 3- digestate collection tank, 4- gas meter, 5- gas analyzer, 6- system control. 
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3. Results and discussion 

 3.1. Characterization of the substrate and co-substrate 

Cattle manure pre-treatment allowed obtaining 34% of solid material and 66% of liquid 

fraction (LCM) (v:v), LCM will be used as substrate. Table 1 presents physical-chemical 

composition of the substrate (solid and liquid fraction) and co-substrate. As the C/N ratio of 

PLF is around 128, this waste constitutes a suitable co-substrate for anaerobic digestion of 

nitrogen-rich waste, such as cattle manure, with a C/N ratio of around 12. The liquid cattle 

manure fraction (LCM) used in the experiments had higher water content (96.4%). Total 

COD values averaged 40.11±8.59 g L
-1

 and volatile solids 26.29 ±3.91 g L
-1

, representing 

73% of total solids. Nitrogen was present in both organic and ammonium forms, the average 

values of NH4
+
-N and total N being 0.80±0.06 and 1.30±0.09 g L

-1
, respectively. The liquid 

fraction of the pear residues natural bioconverted (PLF) had a water content of 98.9% and an 

acidic pH (4.61). Total COD values averaged 43.31±9.80 g L
-1

, in the same range as LCM but 

with different availability to the co-digestion process. Volatile solids presented average values 

of 9.76±0.70 g L
-1

 (91% of total solids). Nitrogen was present in both organic and ammonium 

forms, 0.03±0.001 and 0.01±0.001 g L
-1

, respectively. The C/N ratio of PLF is 11 times 

higher than the LCM, contributing to optimize the operational parameters. 

Table 1 - Composition of solid and liquid fraction of dairy cattle manure, and pear liquid 

fraction. 

 Solid fraction 
Liquid fraction 

(LCM) (1:2) 

Pear liquid 

fraction (PLF) 

(1:4) 

pH 6.66 7.20 ± 0.49 4.61 ± 0.01 

EC (mS cm
-1

) 5.00 10.33 ± 0.87 1.21 ± 7.00 

TS (g L
-1

) 121.26 ± 5.70 35.94 ± 5.32 10.75 ± 0.90 

VS (g L
-1

) 108.34 ± 6.40 26.29 ± 3.91 9.76 ± 0.70 

VS/TS (%) 89 73 91 

COD (g L
-1

) ND 40.11 ± 8.59 43.31 ±  9.80 

TKN (g L
-1

) 1.09 ± 0.10 1.30 ± 0.09 0.04 ± 0.002 

NH4
+
-N (g L

-1
) 0.55 ± 0.09 0.80 ± 0.06 0.01 ± 0.001 

Norg (g L
-1

) ND 0.5 ± 0.02 0.03 ± 0.001 

C (g L
-1

) ND 15.24 ± 3.91 5.66 ± 0.70 

C/N ND 12.00 128.00 
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3.3 Reactor set-up and operations 

CSTR experiment 

Anaerobic co-digestion of dairy cattle manure (CM) with liquid fraction of pear residues after 

long storage period (PLF) was investigated in a continuous process. The performances of the 

reactor trials were followed during the period of 116 days. The digester was operated at HRT 

of 14 and 16 days aiming to compare different feed loading mode (R1 and R2). The main 

performance parameters of the digester are summarized in Table 2.  

Table 2- Digester performance parameters. 

 R1 R2 

Parameter 1st cycle 2nd cycle 3rd cycle 4th cycle 

HRT (d) 14 16 14 14 

Operation time 28 32 28 28 

OLR (g VS L
-1

d
-1

) 1.15±0.10 1.54±0.04 1.48±0.11 1.64±0.03 

Biogas produced  

(L d
-1

) 
1.14±0.97 1.87±0.70 1.67±0.60 1.80±0.70 

Biogas quality (%) 56.3 69.3 70.5 73 

Specific methane 

yield (mL g
-1

 VS d
-1

) 
140±120 200±80 280±100 280±110 

VS reduction (%) 33.0 55.7 35.6 52.0 

SELR (d
-1

) 0.203 0.248 0.192 0.267 

 

As it can be seen from Table 2, the best results were obtained for LCM/PLF mixtures with 

similar OLR (1.54±0.04 and 1.64±0.03 gVS L
-1

d
-1

), although different feed loading modes 

(R1 and R2). In these cases, VS removal efficiency was 55.7 and 52.0%, respectively. VS 

removal was slightly higher for the 2nd cycle (R1) comparing with 4
th

 cycle (R2) due the 

longer HRT (16 days). Regarding specific methane yield, the 4
th

 cycle showed an increase of 

40%, mainly due to the higher quality of biogas.  

The best process performance, in terms of specific methane yield and VS removal, was 

achieved in the 4
th

 cycle and represents an increment of 20% than the value obtained for 

liquid cow manure by Seppälä et al. (2013). Furthermore, this increase was achieved with the 

addition of only 4% of VS (w:w) from the co-substrate, showing the enormous potential of 

PLF.  
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Following SELR along the AD process as an indicator of energy conversion rate to 

microorganism biomass, and as values were always under 0.4, it can be said that the capacity 

of the methanogens was never exceed so it would be possible to increase the feeding load 

without the risk of digester failure. However, it is important to follow pH profile of the 

effluent. This approach is very important at real scale plants to establish a management plan 

for co-substrates. 

The daily biogas production rates throughout the 4 AD cycles and for the different OLR used 

are shown in Figure 2. It can be seen that the average biogas production was not compromised 

by the starving periods, the biomass was able to adapt to feast-famine periods.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 - Biogas production during the 4 cycles of the AD trial for the different OLR tested. 

 
 

Differences observed between the two feeding delivery procedures investigated (R1 and R2) 

are illustrated in Figure 3. For the same range of OLR the average specific methane yield is 

higher for R2, what can be explained by the fact that there was no overloading in this feeding 

regime. This way, biomass was better adapted to the operational conditions. 
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Figure 3 - Specific methane yield at the organic loading applied in the reactor for the four 

cycles studied. 

 

Conclusions 

In this study we have documented the impact of adding a co-substrate on mesophilic 

anaerobic digestion of dairy cattle manure. An improvement of the digestion efficiency both 

in terms of VS removal and the methane yield was achieved when the liquid fraction of pear 

residues natural bioconverted was applied. The high buffer capacity of dairy cattle manure 

coupled with the high C/N ratio supplied by PLF co-substrate improved process performance.  

The best results were obtained with mixtures of 75/25 (LCM/PLF) (v:v) operating at an 

organic loading rate of 1.64±0.03 gVS L
-1

d
-1

, obtaining 52% of VS removal, a specific 

methane yield of 280±110 mL g
-1

 VS d
-1

. Based on the obtained results it can be said that co-

digestion of these two waste streams can contribute to a sustainable management at a farm 

scale level and increase regional expertise on agricultural waste management. 
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4. Conclusões 

Com este trabalho observou-se o impacte da adição de um co-substrato ao chorume de 

vacas leiteiras para o processo da digestão anaeróbia em regime mesofílico. 

Pôde constatar-se um aumento na eficiência da digestão, em termos de remoção de sólidos 

voláteis e rendimento de produção de metano, quando foi adicionado à fração líquida de 

chorume, um resíduo de pera que foi bioconvertido naturalmente. A elevada capacidade 

tampão do chorume com a elevada razão C/N do resíduo agrícola melhorou o rendimento 

geral do processo. 

Foram observadas diferenças entre os dois sistemas de alimentação. Para a mesma gama 

de carga de alimentação, a produção específica de biogás foi superior no regime R2, o que 

pode ser explicado pela não sobrecarga de alimentação. Desta maneira a biomassa 

adaptou-se melhor às condições operacionais. 

O ciclo com melhores resultados, em termos de produção específica de metano e remoção 

de SV, foi o 4º ciclo que representa um aumento de 20% do valor de produção de biogás 

obtido para chorume liquido segundo Seppälä et al. (2013). Este aumento foi observado 

apenas com a adição de 4% de SV do co-substrato, mostrando um enorme potencial do 

resíduo líquido de pera. 

Comparando a produção de biogás média dos ciclos de digestão apenas com chorume 

(0,76 ± 0,56 L d-1) e dos ciclos de co-digestão no regime R2 (1,74 ± 0,65 L d-1), observou-se 

um aumento de 2,3 vezes. 

Com base nos resultados obtidos pode-se afirmar que o processo da co-digestão destes 

dois resíduos pode contribuir para uma gestão sustentável das unidades pecuárias. 
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