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RESUMO 

ARMENDRO, J.N. Valorização de Resíduos Orgânicos e redução de desperdício no ramo 

industrial de fornecimento de suprimentos alimentares para restaurantes do tipo “fast-food”. 

2021. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2021. 

Esta dissertação busca estudar formas para valorização de resíduos orgânicos (RO) por meio da 

técnica de digestão anaeróbia e redução de desperdício em empresa do ramo industrial 

alimentício responsável pelo fornecimento de suprimentos alimentares para restaurantes do tipo 

“fast-food”. O panorama atual dos resíduos sólidos no Brasil indica que a fração orgânica 

representa mais da metade de sua composição, descartando como rejeito o que, nos moldes da 

economia circular, pode ser tratado como resíduo, sendo reinserido na cadeia produtiva e 

promovendo assim, grande redução dos impactos ambientais causados por sua destinação 

inadequada. A digestão anaeróbia consiste em viável alternativa para o aproveitamento de um 

valoroso subproduto dos resíduos orgânicos (RO), o metano; esse tratamento promove entalpia 

do resíduo e garante sua valorização de forma ampla. O resíduo abordado neste estudo consiste 

em itens que compõem sanduíches de rede “fast food”, os quais serão avaliados de acordo com 

seu potencial de produção de metano; além disso, foi feita uma análise dos critérios utilizados 

pela empresa deste estudo para classificar o alimento como avaria, possibilitando a abertura de 

caminhos no quesito redução de desperdícios, tornando ínfima a quantidade destinada a aterros. 

Os resíduos orgânicos gerados pela empresa foram analisados em escalada de bancada 

identificando sua viabilidade para a produção de metano através de conjuntos eudiômetros, 

porém a rápida velocidade de hidrólise resultou em acidificação dos resíduos impedindo a 

ocorrência da metanogênese. Os resultados demonstraram a grande importância de ampliar o 

espectro de análises incluindo dados como relação Carbono/Nitrogênio e DQO (Demanda 

Química de Oxigênio) e DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) para equilibrar parâmetros 

capazes de permitir a ocorrência de todas as etapas da biodigestão, uma vez que a estrutura 

disponível no desenvolvimento desta pesquisa não permitiu tal aprofundamento. Um manual 

de redução de desperdícios com foco nos Rs foi desenvolvido a fim de aprimorar processos de 

descarte que resultam hoje em grande geração de resíduos no cenário deste estudo.  

Palavras-chave: digestão anaeróbia de resíduos; reciclagem de orgânicos; valorização de 

resíduos orgânicos; desperdício; panorama da fome; fome; consumo; consumo de “fast-food”. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

ARMENDRO, J.N. Organic Waste Recovery and waste reduction in the food supply industry 

for “fast-food” restaurants. 2021. Master's Dissertation - Faculty of Public Health, University 

of São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

This dissertation seeks to study ways to valorize organic waste (OR) through the technique of 

anaerobic digestion and waste reduction in a food industrial company responsible for the supply 

of food supplies for “fast-food” restaurants. The current scenario of solid waste in Brazil 

indicates that the organic fraction represents more than half of its composition, discarding as 

waste what, in the circular economy molds, can be treated as waste, being reinserted in the 

production chain and thus promoting a large reduction of environmental impacts caused by its 

improper disposal. Anaerobic digestion is a viable alternative for the use of a valuable by-

product of organic waste (OR), the methane; this treatment promotes enthalpy of the waste and 

ensures its recovery in a broad way. The waste addressed in this study consists of items that 

make up “fast food” sandwiches, which will be evaluated according to their potential for 

methane production; furthermore, an analysis was made of the criteria used by the company of 

this study to classify the food as a malfunction, enabling the opening of ways in the waste 

reduction item, making the amount destined to landfills minimal. The organic waste generated 

by the company was analyzed in bench scale, identifying its viability for methane production 

through eudiometer sets, but the fast speed of hydrolysis resulted in acidification of the waste 

preventing the occurrence of methanogenesis. The results showed the great importance of 

broadening the spectrum of analyses by including data such as Carbon/Nitrogen ratio and COD 

(Chemical Oxygen Demand) and BOD (Biochemical Oxygen Demand) to balance parameters 

capable of allowing the occurrence of all stages of biodigestion, since the structure available in 

the development of this research did not allow such deepening. A waste reduction manual 

focused on the Rs was developed in order to improve disposal processes that currently result in 

large waste generation in the scenario of this study. 

 

Keywords: anaerobic digestion of waste; recycling of organics; valorization of organic waste; 

waste; hunger scenario; hunger; consumption; “fast-food” consumption 

 

 

 



 

 

 

 

Sumário 

RESUMO ................................................................................................................................. 12 

1. Introdução e justificativa .................................................................................................. 16 

2. Objetivos ........................................................................................................................... 25 

2.1 Objetivo Geral: .......................................................................................................... 25 

2.2 Objetivos Específicos: ............................................................................................... 25 

3. Método .............................................................................................................................. 26 

4. Resultados e Discussão ..................................................................................................... 36 

4.1 Caracterização das avarias ......................................................................................... 36 

4.2 Caracterização Quantitativa ....................................................................................... 37 

4.3 Umidade .......................................................................................................................... 37 

4.4 Análise de Sólidos: Relação Substrato/Inóculo .............................................................. 37 

4.5 Testes ......................................................................................................................... 44 

4.5.1 Batelada 1: .............................................................................................................. 44 

4.5.2 Batelada 2: .............................................................................................................. 45 

4.5.3 Batelada 3: .............................................................................................................. 45 

4.5.4 Batelada 4: .............................................................................................................. 45 

4.5.5 Batelada 5: .............................................................................................................. 46 

4.5.6 Batelada 6: .............................................................................................................. 46 

4.5.7 Batelada 7: .............................................................................................................. 47 

5. Produto ............................................................................................................................. 56 

6. Conclusão ......................................................................................................................... 57 

Referências ............................................................................................................................... 60 

Apêndices ................................................................................................................................. 64 

Apêndice 1: Infográfico – Rota do Desperdício – Senado 2016 .............................................. 64 

Apêndice 2: Quadros – Testes de Digestão Anaeróbia por batelada – 2020 ............................ 65 

Apêndice 3: Gráficos - Testes de Digestão Anaeróbia por batelada – 2020 ............................ 72 



 

 

 

 

Apêndice 4: Potencial Hidrogeniônico (pH) inicial e final por bateladas ................................ 83 

Apêndice 5: Análise de composição do gás produzido ............................................................ 85 

Apêndice 6: Produto – 8Rs ....................................................................................................... 86 

 

 

 

 

  

 



16 

 

 

 

 

1. Introdução e justificativa 

 

O último panorama de geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) divulgado pela 

Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos (ABRELPE), aponta 79,6 

milhões de toneladas de resíduos sólidos coletados no Brasil no ano de 2020, destinados a 

aterros sanitários e aterros controlados. Nos 5570 municípios brasileiros (IBGE 2016), 17% da 

população é atendida por coleta seletiva (RESÍDUOS, 2020) visando melhor destinação desses 

resíduos, porém, ainda há necessidade do desenvolvimento de soluções para o maior percentual 

que compõe os RSU: os mais de 45% de resíduos orgânicos (ABRELPE, 2020).  

O processo acelerado de urbanização, desenvolvimento tecnológico e atividades 

industriais mantêm esse cenário exposto em números constantemente vivo, pois são 

responsáveis pela geração incessante de grandes volumes de resíduos sólidos sem descarte e 

destinação adequados. A ausência de técnicas adequadas de descarte de resíduos sólidos (RS) 

causa consequências graves ao meio ambiente e à saúde da população, tem efeito plural: não se 

trata de uma questão pontualmente ambiental, mas sim, de um impacto capaz de atingir 

ecossistemas, destruindo-os ou desequilibrando-os. Por isso, o desenvolvimento de pesquisas 

no âmbito da valorização de resíduos orgânicos com a perspectiva da economia circular pode 

contribuir imensamente para a redução do volume de mais de 45% do RSU brasileiro que hoje 

é destinado a aterros sanitários (ABRELPE, 2020). 

Não só fundamentadas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), mas 

também pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, ações para proteção 

do meio ambiente estão em pauta. Os ODS trazem estímulo para, entre muitos temas 

importantes, a busca de energia limpa e acessível; indústria, inovação e infraestrutura; cidades 

e comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis e parcerias e meios de 

implementação (ONU). Cada um desses objetivos, juntos, mostram que o longo caminho a ser 

percorrido pode ser iniciado através das parcerias e dedicação institucionais certas, e que os 

resíduos orgânicos são a chave para atingir essas metas e beneficiar não só o planeta, como toda 

a cadeia envolvida, do pequeno produtor ao consumidor.  

Empresas do ramo alimentício, tanto industrial quanto de serviços de alimentação e 

nutrição, têm no gerenciamento de RS um problema de logística e saúde pública. O descarte é 

feito por empresas terceirizadas contratadas, que transformam nessa etapa o resíduo em rejeito. 
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Daí a importância do tema central dessa pesquisa: analisar, dentro da perspectiva específica do 

ramo industrial de alimentação, mais especificamente, o ramo de fornecimento de suprimentos 

alimentares para restaurantes do tipo “fast-food”, a política de valorização de seus resíduos 

orgânicos mais adequada para torná-las empresas com moldes sustentáveis e inspirados na 

economia circular. 

De acordo com Azevedo (2015), esse conceito também conhecido como economia 

restaurativa: “pressupõe a ruptura do modelo econômico linear (extrair, transformar e descartar) 

(...) para a implantação de um modelo no qual todos os tipos de materiais são elaborados para 

circular de forma eficiente e serem recolocados na produção, sem perda da qualidade. (...) A 

economia circular, ao determinar a possibilidade de criação de produtos de ciclos múltiplos de 

uso, reduz a dependência em recursos ao mesmo tempo em que elimina o desperdício.” 

As escalas produtivas desenvolveram-se sobre uma base em que cada etapa do processo 

se debruça sobre excessos, desde a extração – e aqui fala-se da exploração de recursos naturais 

e da geração de impactos ambientais para obtenção de matéria-prima -, até a produção em 

grandes volumes, e o consequente descarte de resíduos decorrente deste modelo produtivo. No 

entanto, o desenvolvimento industrial e tecnológico e os níveis de consumo superam e muito a 

disponibilidade de recursos naturais, e as projeções futuras indicam a urgência da aplicação dos 

moldes da economia circular (LEITÃO, 2017). 

Além da necessidade de reinserção de resíduos no ciclo produtivo, o cenário também se 

mostra saturado por estratégias já aplicadas como: a ausência de espaço para aterramento de 

resíduos e o risco de poluição da água e solo de locais adjacentes pelo chorume e a emissão de 

gases estufa no processo de incineração. Estes são exemplos significativamente representativos 

da ineficiência das soluções atuais para redução de resíduos. Portanto, a reutilização destes para 

uma atividade viável sustentável e economicamente tem sido uma pauta que tem manifestado 

o interesse do setor industrial (FOSTER, 2016). 

Esse trabalho estudará a possibilidade de transformar a fração orgânica dos resíduos 

sólidos (RS) de uma empresa do setor alimentício de rejeito à resíduo. Caracterizando-os, 

submetendo-os a tratamento por meio da digestão anaeróbia e definindo através de revisões 

bibliográficas e resultados obtidos em testes, seu potencial e viabilidade, desenvolvendo uma 

solução técnica para a incorporação de processos sustentáveis dentro do setor. 
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A digestão anaeróbia é um processo bioquímico capaz de transformar compostos 

orgânicos complexos em metano e dióxido de carbono na ausência de oxigênio, no qual estão 

envolvidas diferentes populações bacterianas. Sua ocorrência se dá em quatro estágios: (KUNZ, 

A.; STEINMETZ, R. L. R.; AMARAL, A. C, 2019) 

1. Hidrólise: a primeira fase do processo consiste na transformação de 

compostos de alta massa molecular como carboidratos, proteínas e 

lipídeos em monômeros solúveis através da ação de bactérias 

hidrolíticas; 

2. Acidogênese: os monômeros gerados na etapa hidrolítica são, na segunda 

fase do processo de digestão anaeróbia, transformados em ácidos 

orgânicos de cadeia curta. Na acidogênese há formação de ácido láctico 

e etanol a partir de carboidratos como a glicose, além de compostos 

inorgânicos; 

3. Acetogênese: em sua terceira fase, bactérias acetogênicas transformam 

ácidos de cadeia longa em ácidos com menor número de átomo de 

carbono, além de hidrogênio e dióxido de carbono. Há ainda a produção 

de acetato, processo no qual arqueas metanogênicas agem em sintrofia 

com as bactérias acetogênicas e homoacetogênicas, consumindo 

hidrogênio gasoso e possibilitando assim a geração de acetato. 

4. Metanogênese: na última fase do processo, o carbono é convertido a 

dióxido de carbono e metano em condições anaeróbias estritas por 

arqueas metanogênicas. Há duas classes de arqueas metanogênicas 

presentes nessa etapa que são: arqueas metanogênicas acetoclásticas – 

responsáveis pela transformação de acetato em metano – e arqueas 

metanogênicas hidrogenotróficas – que transformam hidrogênio e 

dióxido de carbono em metano. Devido à presença das arqueas, é a etapa 

mais sensível a oscilações de pH, portanto é fundamental que os índices 

estejam mantidos próximo à neutralidade para garantir a produção de 

metano (KUNZ, A.; STEINMETZ, R. L. R.; AMARAL, A. C, 2019). 

A escolha da digestão anaeróbia justifica-se pela sua característica de fornecimento da 

entalpia do resíduo, resíduos sólidos orgânicos (RSOs) possuem alta carga de nutrientes e 

carbono, o que permite efetuar o processo com perspectivas de bons resultados. No entanto 
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ainda há etapas da hierarquia de resíduos a serem debatidas: reutilizar é um pilar bastante 

importante no processo de valorização de resíduos sólidos orgânicos e pensar em reduzir, 

reutilizar e reciclar vai muito além de repensar a destinação que cada cidadão dá ao resíduo que 

gera, faz repensar o desperdício, e desse ponto em diante escancara outra realidade enfrentada 

pela população: a fome. 

Dados do Centro de Estudos e Debates Estratégicos (CEDES)(2018) mostram que o 

Brasil está entre os maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo com uma média 

de produção de 600 milhões de toneladas de produtos industrializados e 260 milhões de 

toneladas de produtos agropecuários  (BUENO, 2018), em contrapartida, dados do relatório “O 

estado da segurança alimentar e da nutrição no mundo”, divulgado em 2018 pela Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), indicam 5 milhões de brasileiros 

em estado de desnutrição (FAO, FIDA, UNICEF, PMA e OMS, 2018). 

Apesar da abundante produção, o acesso à alimentação ainda é deficitário, o que revela 

outra face atrelada à fome e desnutrição: o desperdício. A FAO refere-se ao desperdício de 

alimentos como “a remoção da cadeia de suprimento de alimentos aptos para o consumo, que 

se estragaram ou expiraram, principalmente em função de comportamentos, gestão inadequada 

de estoque ou negligência” e faz um paralelo no qual estima que se o desperdício fosse um país, 

seria o terceiro maior emissor de gases estufa do mundo. (FAO, FIDA, UNICEF, PMA e OMS, 

2018). 

Em um seminário online promovido em novembro de 2017, a FAO divulgou dados de 

desperdício e perda em processos produtivos na casa de 1,3 bilhão de toneladas de comida, um 

volume representativo de 30% de toda a comida produzida anualmente no mundo; desse total, 

46% são resultado do desperdício e os 54% restantes, perdas no processo produtivo, isto é, 

produção, armazenamento e transporte. 

Um comparativo do Manual do Educador “Sem Desperdício” produzido pela Embrapa 

no ano de 2019 traz um panorama ainda mais preocupante, elevando o desperdício para 1,6 

bilhão de toneladas anuais, o que representa: monetariamente, de acordo com o BCG – Boston 

Consulting Group –, US$ 1,2 trilhão; quantitativamente, 11.428.571 aviões Boeing 747-8F 

cheios de comida, que lado a lado dariam pelo menos 20 voltas na Terra e estatisticamente, 

50% do desperdício seria capaz de sanar a fome real no Mundo.   
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Lidar com a cadeia produtiva, de consumo e de descarte do alimento é então 

imprescindível para tratar de resíduos e sua geração, a alimentação é fator essencial para a 

sobrevivência, o que significa que essas cadeias continuarão sendo executadas ciclicamente e 

por consequência gerando descartes constantes que em algum momento não encontrarão mais 

espaço em aterros, e aqui fala-se de um futuro próximo.  

 Um conceito importante abordado por este Manual da Embrapa supracitado é o de 

“sindemia”, nele é dito que: “Questões como a obesidade, desnutrição, o desperdício de 

alimentos e mudanças climáticas já são alarmantes e apontam para uma verdadeira sindemia 

global”. Discutir desperdício é amplo, tem conexões pouco reconhecidas, mas que precisam ser 

relacionadas ao alimento descartado. 

 Sindemia é um conceito surgido na década de 90 por meio de Merrill Singer, um 

antropólogo e médico americano que através da união de “sinergia” e “pandemia” criou o termo 

capaz de descrever uma situação em que: “duas ou mais doenças interagem de tal forma que 

causam danos maiores do que a mera soma dessas duas doenças” e “O impacto dessa interação 

também é facilitado pelas condições sociais e ambientais que, de alguma forma, aproximam 

essas duas doenças ou tornam a população mais vulnerável ao seu impacto” (FIOCRUZ, 2020). 

 Em outras palavras pode-se dizer que Singer entendia que as condições sociais e 

ambientais interferem na intensidade das consequências de uma situação. Trazendo essa visão 

para a temática do desperdício, a FAO cita correlações importantes: (FIOCRUZ, 2020) 

• Na Ásia, a produção de cereais tem forte impacto no uso do solo e da água, bem 

como nas emissões de carbono, uma vez que cereais como o arroz por exemplo 

emitem metano em sua produção e são grande alvo de desperdício no continente;  

• A carne é conhecida por sua produção com grande influência nas emissões de 

carbono e no uso de solos – muitos deles desmatados para dar lugar a pastagens –. 

Países de alto rendimento e a América Latina são responsáveis por 80% do 

desperdício de carne no mundo;  

• Na América Latina, Ásia e Europa, o desperdício de frutas leva a utilização 

desnecessária de grande quantidade de água; 

 Esses dados evidenciam que as terras e a água utilizados na produção de alimentos 

desperdiçados são também negligenciados, além de contribuir com a emissão de gás metano 

durante o processo de decomposição anaeróbia dos alimentos (FIOCRUZ, 2020). 
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O Manual “Sem Desperdício” traz um panorama dos itens alimentares mais 

desperdiçados na América Latina que estão representados na figura 1, são eles: 

Figura 1 – Grupos de alimentos mais perdidos na América Latina 

 

Fonte: EMBRAPA – Manual do Educador “Sem Desperdício” 

 

O desperdício tem, portanto, uma relação direta com mudanças climáticas, impacto 

ambiental e fatores socioeconômicos; em regiões de vulnerabilidade social, o alimento é 

escasso e o desperdício de regiões mais nobres, ali, dá lugar à fome.  

No Brasil, são geradas, anualmente, 37 milhões de toneladas de resíduos orgânicos, 

número que poderia ser reduzido através de políticas de mitigação de desperdício. A publicação 

do Senado “A Rota do Desperdício” de dezembro de 2016, disponibilizada no Apêndice 1, um 

mapeamento das perdas nas etapas de colheita, armazenamento, transporte, acondicionamento, 

venda e consumo exemplifica de melhor maneira os pontos focais em que se pode intervir: 

1. No Campo:  

- Falha ou ausência do tratamento de pragas; 

- Desconhecimento ou perda do período ideal de colheita; 

- Ausência do preparo correto do solo; 

- Uso de sementes de baixa qualidade ou inadequadas para o clima e solo da região; 

- Embalagens impróprias para acondicionamento da colheita do campo ao armazém; 

2. Manuseio e Armazenamento: 

- Ausência ou inadequação de infraestrutura e refrigeração; 

- Exposição prolongada da colheita ao sol ou vento; 

- Ausência ou falha no treinamento de operadores de colheitadeiras ou 

armazenadores; 

3. No transporte: 
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- Condições precárias de rodovias que podem provocar grandes choques entre os 

produtos e deles com sua embalagem – em casos de caixa de madeira por exemplo, 

é comum o esmagamento de alguns tipos de frutos -; 

- Veículos sem refrigeração ou com infraestrutura inadequada para transporte de 

produtos mais sensíveis; 

4. No galpão de embalagens: 

- Uso de embalagens inadequadas ou de baixa qualidade; 

- Ausência de profissionais capacitados para manuseio dos produtos e suas 

embalagens; 

5. Na distribuição e venda: 

- Oferta maior que a demanda no ponto de venda; 

- Rejeição do consumidor a produtos fora do padrão; 

- Infraestrutura inadequada nas centrais de abastecimento; 

- Má organização de gôndolas e prateleiras e de produtos próximos ao vencimento; 

- Insegurança jurídica para doação de produtos perecíveis; 

6. No consumo final: 

- Armazenamento inadequado em armários ou geladeira; 

- Preparo em quantidade superior ao consumo; 

- Descarte de alimentos que ainda podem ser consumidos; 

- Compras motivadas por promoções e não por necessidade; 

- Baixo aproveitamento de sobras; 

 Diante então da percepção de que o desperdício se coloca como uma sindemia, capaz 

de intensificar impactos de temáticas de agendas importantes mundialmente como mudanças 

climáticas, preservação ambiental, fome e desnutrição, vê-se a importância da inclusão do 

assunto em pautas, que resultem na criação de políticas e órgãos capazes de debater e trazer 

soluções. 

Em 2016 a FAO declarou apoio à criação do Comitê Técnico da Câmara Interministerial 

de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) a fim de estabelecer no Brasil a criação de 

estratégias de enfrentamento aos índices de desperdício e perda a partir de sua quantificação. A 

aprovação definiu sua estrutura organizacional e de acordo com a Resolução Nº 3, de 21 de 

fevereiro de 2018 as atividades deste Comitê deverão ainda estar alinhadas com as metas 

contidas no Desafio 2 do II Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN) 
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referente aos anos de 2016-2019: "Combater a Insegurança Alimentar e Nutricional e promover 

a inclusão produtiva rural em grupos populacionais específicos, com ênfase em Povos e 

Comunidades Tradicionais e outros grupos sociais vulneráveis no meio rural". 

O II PLANSAN traz outros sete desafios cujo objetivo é enfrentar os cenários de 

insegurança alimentar e nutricional, abordando temáticas adjacentes como: a produção de 

alimentos - através da inclusão produtiva rural, acesso à terra e gestão territorial e 

biodiversidade -, atenção à povos em situação ou risco de vulnerabilidade – através de ações 

em saúde indígena, extrativistas e ribeirinhos -, e por fim, acesso à água e a políticas públicas 

(II PLANSAN, 2016-2019). 

Os oito desafios contêm no total 131 metas e 93 ações, o Planejamento identifica os 

órgãos responsáveis pela execução das metas que estão em consonância com os textos 

anteriores do PLANSAN e com metas estabelecidas no Plano Plurianual (PPA 2016-2019) – 

que consiste em um planejamento governamental definidor de diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública federal como forma de viabilizar a implementação e a gestão de políticas 

públicas (LEI Nº 13.249, DE 13 DE JANEIRO DE 2016). 

Apesar da definição de estratégias, dados de uma pesquisa desenvolvida pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) com o apoio da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) apresentados em 2018 no "Seminário Internacional União Europeia – Brasil: Perdas e 

desperdício de alimentos em cadeias agroalimentares: oportunidades para políticas públicas” 

contabilizam 41,6 quilogramas de comida/dia/pessoa desperdiçados no Brasil.  

O país vive, em classes específicas, hábitos de consumo abundantes. O comportamento 

das famílias indica quantidades de alimento do período de compra ao preparo incompatíveis 

com níveis de consumo, principalmente tratando-se de itens comuns na mesa do brasileiro 

como: arroz – com percentual de 22% na lista de alimentos mais descartados -, carne bovina – 

20% -, feijão – 16% - e frango – 15% (EMBRAPA, 2018). 

Apesar desses números, 94% dos participantes ressaltaram a importância de se evitar o 

desperdício, dados comuns com estudo semelhante da Federação das Indústrias do Estado de 

São Paulo (FIESP), o Mesa dos Brasileiros. Nesse sentido destaca-se que apesar de uma 

tendência comportamental há em contrapartida consciência sobre a necessidade de evitar o 

desperdício e por isso, a educação nutricional e a comunicação com o consumidor final são 

fundamentais nas estratégias para redução de descartes, estímulo ao consumo consciente e 
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iniciativas relacionadas que possam significar um grande passo no cenário brasileiro, como a 

definição de uma hierarquia de resíduos: (EMBRAPA, 2018) 

1. Não gerar: abdicar da aquisição de supérfluos; 

2. Repensar as relações de consumo: a nível domiciliar e comercial, redefinindo o 

conceito de necessidade ao adquirir alimentos em quantidade suficiente. Assim, 

o impacto na demanda de produção de alimentos tende a induzir uma 

reestruturação de moldes produtivos a fim de reduzir o índice de perdas; 

(BUENO, 2018) 

3. Destinação adequada de sobras: ainda que haja reestruturação das relações de 

consumo, eventuais sobras podem ser destinadas para valorização ou caso sejam 

alimentos íntegros e ainda próprios para consumo, destinados a bancos de 

alimentos ou outras instituições. Para isso, a legislação relacionada à doação de 

alimentos precisa ser revista e atualizada (BUENO, 2018). 

4. Valorização: com as duas etapas supracitadas é esperado que, nessa etapa, a 

quantidade de resíduos seja bastante ínfima, e daí para diante os processos de 

valorização podem ser definidos de acordo com a característica dos resíduos e 

com a viabilidade da técnica para o executor. Aqui falamos de: compostagem, 

biodigestão, produção de ração animal ou, dependendo do processo, a reinserção 

do resíduo no ciclo produtivo como matéria prima para originar um novo 

produto, por exemplo (BUENO, 2018). 

A hierarquia é fundamental na gestão de resíduos e para cada cenário novas formas de 

reduzir o volume gerado podem ser pensadas e aplicadas. A exemplo dos 3Rs - bastante 

conhecidos principalmente no que diz respeito a materiais recicláveis -, reduzir, reutilizar e 

reciclar trouxe à tona discussões importantes que versam sobre consumo consciente. A partir 

disso novos Rs foram surgindo, reflexo de outras realidades e possibilidades para pensar de 

forma mais ampla no conceito supracitado de “não gerar”.  

Essa dissertação fará um paralelo através da realidade de uma empresa logística de 

alimentos para redes “fast-food” da viabilidade de aplicar no cenário políticas de valorização 

ou mitigar desperdícios, concluindo qual terá maior impacto em diferentes esferas da 

sustentabilidade. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo Geral: 

 

Estudar a valorização de resíduos orgânicos por meio da técnica de digestão anaeróbia 

oriundos de empresa do setor industrial que se dedica ao fornecimento de suprimentos 

para redes de restaurantes “fast-food” e a introdução de técnicas de mitigação de 

desperdício a fim de definir a melhor forma de garantir os princípios da economia 

circular. 

2.2 Objetivos Específicos:  

 

2.2.1 Caracterizar os resíduos orgânicos gerados pela empresa identificando a 

viabilidade de sua composição para a produção de metano.  

2.2.2 Avaliar o potencial de geração de metano desses resíduos em escala de 

bancada; 

2.2.3 Avaliar a introdução de técnicas de redução de desperdício no cenário 

escolhido; 

2.2.4 Definir o plano de ação de redução de descartes mais viável e passível de ser 

utilizado em outras empresas dentro deste setor e correlatos. 

2.2.5 Desenvolver como produto desta dissertação um manual de redução de 

desperdícios com foco nos Rs, resultando na redução de resíduos a serem 

destinados para descarte.  
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3. Método 

 

O desenvolvimento desta pesquisa conta com a metodologia definida por estudo de caso 

na qual é possível avaliar a ocorrência de um ou mais eventos dentro de seu contexto real 

permitindo assim formular hipóteses e explicar variáveis causais através da utilização de 

experimentos (LIMA et al, 2012). 

O cenário no qual ocorreu a coleta de dados consiste em empresa do ramo alimentício 

responsável pela distribuição de suprimentos alimentares para redes de restaurante “fast-food”. 

Com mais de 60 centros de distribuição espalhados por 17 países, essa multinacional busca 

aprimorar seus processos em busca da sustentabilidade e para isso, estabeleceu uma meta para 

suas unidades: “Zero Waste”. Nessa campanha a empresa pretende ter 100% de 

reaproveitamento de seus ROs e nenhum descarte em aterros sanitários.  

De acordo com o relatório anual da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos 

(ABIA) do ano de 2019, o setor da indústria de alimentos e bebidas recebeu 11,8 bilhões de 

reais em investimentos e é o maior do Brasil representando 9,6% do Produto Interno Bruto 

(PIB) do país, processando 58% do que é produzido no campo por cerca de 37 mil empresas 

que geram 1,6 milhão de empregos. Em vendas, cresceu 2,3% em comparação ao ano de 2018 

e somente no setor de alimentação fora do lar, no qual se enquadram as redes “fast-food”, houve 

aumento de 6,9% (ABIA, 2019). 

Em análise sobre restaurantes “fast-food” publicada pelo Banco Bradesco em 2018, 

dados do IPC Maps indicaram que o volume de lanches comercializado no Brasil comportaria 

a abertura de mais 1000 lojas dessas redes; uma estimativa feita com base na fusão de dados 

divulgados pela Euromonitor e pelas redes Mc Donald’s e Burger King Brasil, no período de 
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2007 a 2016 mostra o crescimento no setor em número de lojas, que está representado na Figura 

2 (CATHCART, 2018): 

Fonte: Cathcart, 2018.  

Uma previsão para o intervalo 2018-2022 continua estimando o aumento no número de 

restaurantes “fast-food”, um total de 580 unidades reunindo o crescimento das redes Mc 

Donald’s e Burger King Brasil, isso porque ao longo dos anos o aumento do consumo nesse 

segmento teve crescimento tão rápido quanto o poder aquisitivo, demonstrado pela Figura3: 

(CATHCART, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Crescimento do número de lojas de redes "fast-food" 
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Figura 3: Comparativo do crescimento do salário real com o consumo em redes “fast-food” e 

“food service” 

 

 

Fonte: Cathcart, 2018. 

 Além do crescimento com base na expansão de restaurantes, o Brasil destaca-se também 

pelo faturamento desses restaurantes e por seu posicionamento no ranking de países com maior 

consumo de “fast-food”. O “Strategic & Research Center” da EAE Business School com base 

em dados do Euromonitor International de 2014, traz o país como sexto colocado na Figura 4: 
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Figura 4: Gasto com “fast-food” em euros por habitante 

 

Fonte: Strategic & Research Center - EAE Business School, 2014. 

 O crescimento do setor promove consequente aumento da produção alimentícia, do 

volume de resíduos que dela resulta e de seus impactos socioeconômicos e ambientais. Órgãos 

ambientais como a Cetesb – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e o Conama –

Conselho Nacional do Meio Ambiente estabelecem as diretrizes para cada tipo de resíduo e 

cada empresa torna-se então responsável pela otimização dos processos a fim de garantir a 

sustentabilidade nas etapas de produção (TERA, 2019). Por isso, a escolha de uma 

multinacional do setor industrial alimentício será o cerne deste trabalho.  

 A análise dos processos desenvolvidos pela empresa e as etapas passíveis de 

readequação a fim de atender a proposta de redução de desperdícios ou valorização de orgânicos 

desta pesquisa envolveu as seguintes etapas, descritas em ordem cronológica:  

1. Reunião inicial com a equipe responsável pela gestão de resíduos: nesta etapa 

foi possível entender a visão dos profissionais inseridos diariamente na cadeia 

logística, suas experiências de soluções já aplicadas e os resultados obtidos, além 

das propostas em pauta e os pontos focais de ação para atingir a meta “resíduo 

zero”; 
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2. Visita Técnica ao Centro de Distribuição: observação dos processos de 

recebimento, armazenamento e transporte, estrutura de armazenamento e 

carregamento dos caminhões. Importante etapa para diagnóstico das principais 

causas da geração de avarias ao notar incidentes como: quedas acidentais na 

transferência do armazém para o caminhão, empilhamento inadequado, queda 

de caixas da empilhadeira ou vencimentos próximos inviabilizando a inserção 

do lote do produto na cadeia logística.  

3. Análise dos dados do sistema de controle de estoque: os dados de todos os itens 

que adentraram o armazém, quais foram avariados e suas causas foram avaliados 

ao longo do ano de 2019. Essa etapa permitiu entender a aleatoriedade do tipo 

de produto avariado e sua classificação de acordo com a possibilidade de 

destinação para valorização ou adequação de embalagens ou processos para 

redução de reincidência como avaria;  

4. Tabulação dos dados de geração de avarias: desenvolvimento de gráficos para 

classificação dos produtos alimentícios por tipo e visualização da frequência de 

seu aparecimento para entender a possibilidade da definição de um padrão de 

ocorrência por falha; 

5. Seleção de produtos para testagem via digestão anaeróbia: com base nos dados 

obtidos na literatura, um perfil de produtos cuja composição predominante fosse 

de carboidratos, proteínas ou lipídeos foi utilizada por base, utilizando-se como 

excludente produtos com maior teor de acidez, principalmente molhos.  

Os resíduos selecionados são: pães, hambúrgueres de carne, frango e peixe e outros 

componentes de lanches e sobremesas de redes “fast-food” como alface, pepino, maionese, 

ketchup, calda de brigadeiro, bebidas lácteas, entre outros itens que serão detalhadamente 

abordados na descrição dos testes e discussão de seus resultados.   

 Nessa pesquisa foram avaliadas tais amostras geradas pelo Centro de Distribuição da 

empresa em questão a fim de definir seu potencial de produção de biogás. Para efetuar os testes 

relacionados foi utilizada a estrutura do Centro de Valorização de Resíduos Orgânicos (CVRO) 

da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo – EACH/USP 

baseando-se em normas técnicas internacionais mais recorrentes em literatura recente, que são: 

DIN 38 414 (S8) e VDI 4630 (QUEVEDO DE LIMA, 2016). 
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A- Frasco Reator  

B- Tubo Eudiômetro 

C- Tubo interno de conexão 

D- Marco Zero 

E- Mangueira de silicone que conecta o tubo  

eudiômetro ao frasco reservatório 

F- Frasco Reservatório  

G- Torneira reta 

 

 “Determination of the amenability to anaerobic digestion” – Determinações de 

degradabilidade para Digestão Anaeróbia - DIN 38 414 (Grupo S, parte 8) consiste em uma 

norma alemã que define as condições básicas para execução de ensaios de avaliação da 

degradação anaeróbia de substratos orgânicos através da quantificação de sua produção de 

biogás, dentre tais condições estão os aparatos de laboratório e os reagentes necessários para o 

desenvolvimento dos testes (KUNZ, A.; STEINMETZ, R. L. R.; AMARAL, A. C. do; 2019). 

A fim de quantificar o volume de biogás gerado pelos resíduos da empresa deste estudo, 

utilizou-se um conjunto eudiômetro cuja composição será descrita na Figura 5: 

  

Figura 5: Conjunto eudiômetro 

 

Fonte: Adaptado de DIN 38.414 Part 8 (1985). 
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O CVRO da EACH conta com doze (12) conjuntos eudiômetros da marca FGG, 

fabricados em vidraria borossilicato, com bureta eudiômetro de 500mL e tubo interno de 30mm, 

graduado em escala de 1mL com válvula stop flow, calibração RBC nos pontos 30, 80, 130, 

180, 230, 280, 330, 380, 430, 480 mL e Certificado de Estanqueidade. Os testes foram 

realizados com a soltura de quatro triplicatas por batelada, em frascos reatores com capacidade 

de 1000mL com junta esmerilhada que o conecta ao tubo eudiômetro, na qual para evitar 

vazamentos foi utilizada graxa à base de silicone Molykote HVG capaz de manter sua 

consistência e eficácia na faixa de temperatura mesofílica em torno de 40ºC à qual o conjunto 

foi submetido.  

O frasco reservatório possui capacidade de 500 mL e conecta-se ao tubo eudiômetro 

através de mangueira tipo oliva em silicone vulcanizado com dureza shore A 40-80 da marca 

Perfitécnica, com diâmetro interno de 8mm e externo de 12,8mm. A dureza shore dessa 

mangueira possui resistência a temperaturas entre –60ºC a 250ºC.  

Além dos aparatos para análise volumétrica da produção de biogás, outros equipamentos 

foram utilizados, principalmente para as análises de sólidos totais, fixos e voláteis:  

A. Estufa analógica de esterilização e secagem 13 L da marca NetLab, com controle de 

temperatura através de termostato eletromecânico e temperatura de trabalho de 50 a 250 

ºC;  

B. Forno Mufla Digital Microprocessado com capacidade de 4,5 L, dimensões internas de 

20x15x15cm, com temperatura máxima de 1200ºC - Modelo SP1200DM/C;   

C. Dessecador completo com tampa e luva de 5 L e 200 mm da marca Plena Lab;   

D. Balança Milesimal Bioscale BL320 - 320g x 0,001g.   

E. pHmetro de bancada modelo SP3630-45 Hipperquímica. 

F. Termômetro a laser da Incoterm Scantemp St-500 

G. Analisador de Biogás Aaru Engineers OX300B 

H. Controlador de Temperatura de 4 estágios MT543E Log Full Gauge 

 

Outra norma que define parâmetros para a avaliação da degradação anaeróbia de 

substratos orgânicos e utilizada como cerne para os testes foi VDI 4630: “Fermentation of 

organic materials: Characterisation of the substrate, sampling, collection of material data and 

fermentation tests” - Fermentação de materiais orgânicos: Caracterização do substrato, 

amostragem, coleta de dados e testes de fermentação. O previsto nessa norma foi utilizado para 
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efetuar as leituras de biogás obtido nos testes efetuados com base na metodologia GB21 (parte 

da norma DIN 38 414 (Grupo S, parte 8)). 

GB21 prevê que uma solução adicionada ao tubo eudiômetro sinalize o volume de 

biogás formado pela mistura de matéria orgânica com bactérias anaeróbias, através de sua 

variação de altura na graduação do tubo. A solução supracitada consiste no que se denomina 

líquido selante, uma solução ácida, preparada com 200 g de sulfato de sódio decahidratado da 

marca Synth (Na2SO4.10 H2O) e 30 ml de ácido sulfúrico (H2SO4, concentração 98% e 

densidade 1,84 g/cm³), para cada 1000 ml de água destilada (NORMA VDI 4630) em béquer 

de 2L. A fim de facilitar a visualização de seu deslocamento no tubo, utilizou-se corante de 

metila.  

O esquema da Figura 6 demonstra o funcionamento do conjunto eudiômetro durante os 

testes: 

Figura 6: Funcionamento do conjunto eudiômetro durante testes 

  

Fonte: Autora, 2022. 
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Conforme a Figura 6, as etapas envolvidas na soltura de um teste de potencial de biogás 

começam pela união substrato orgânico – resíduos fornecidos pela empresa deste estudo de 

caso – e o inóculo em frasco reator. O inóculo é peça chave na digestão anaeróbia auxiliando 

na bioestabilização da matéria orgânica e originou-se neste estudo de lodo de digestor anaeróbio 

com restos de alimentos, parte de projeto do CVRO da EACH em andamento desde 2018. O 

frasco reator é inserido em banho maria cuja temperatura, mantida por ebulidores, manteve-se 

na faixa mesofílica de 37º a 40ºC e conecta-se ao tubo eudiômetro contendo o líquido selante 

com corante de metila. Conforme a digestão anaeróbia ocorre, o gás produzido se desloca pela 

tubulação interna do conjunto e ascende na parte superior da vidraria, deslocando o líquido 

selante para o frasco reservatório através da mangueira de silicone. Dessa forma, a leitura do 

volume de biogás produzido pode ser aferida através da leitura da graduação em mL do 

eudiômetro.  

A leitura foi efetuada diariamente, na mesma faixa de horário para que fosse possível 

entender o volume produzido por dia com acompanhamento da temperatura e do pH do 

conteúdo do frasco reator. Os reatores foram analisados por períodos de 6 a 10 dias uma vez 

que as primeiras 12 a 24 horas são os períodos em que há maior pico de produção de biogás 

(NADALETI, ET AL, 2018) e a análise do conteúdo do tubo feita através de analisador de 

biogás cujos resultados estão disponíveis no Apêndice 4. Em cada experimento executado, foi 

efetuado o teste branco, isto é, soltou-se pelo menos uma triplicata somente com inóculo no 

frasco reator, e outra triplicata com a mistura de substrato e inóculo; a mesma quantidade de 

inóculo foi usada no frasco reator do teste branco e no frasco contendo a mistura com o substrato 

a fim de possibilitar a subtração do volume de gás atribuído ao inóculo do resultado, entendendo 

assim a real produção advinda do potencial do resíduo em análise. 

Além do teste de potencial de geração de metano, outras análises qualitativas foram 

efetuadas: sólidos totais, sólidos fixos e sólidos voláteis do substrato – a fim de comparar seus 

resultados e compreender o grau de digestibilidade – e do inóculo para a definição da proporção 

substrato/inóculo utilizada nos testes. Tais análises foram realizadas com base no padrão da 

American Water Works Association, em triplicatas e obtendo-se a média dos valores obtidos.  

A análise de sólidos é efetuada a fim de mensurar o teor de massa passível de degradação 

pelas bactérias, esse dado permite avaliar desde o início do processo se o resíduo estudado tem 

de fato potencial para ser valorizado através da DA. O processo acontece da seguinte forma: 
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1. O resíduo estudado foi triturado e porcionado em partes de 30 gramas em um 

cadinho, o processo foi efetuado em triplicatas para obter um valor médio final 

respeitando uma margem de erros; 

2. Os cadinhos foram devidamente identificados e colocados em uma estufa, na 

qual ocorrerá um processo de secagem a temperaturas médias de 105˚C; 

3. Durante esse processo a pesagem é feita diariamente até que haja estabilização 

do peso dos cadinhos. Nessa pesquisa esse tempo médio foi de 3 dias.  

4. O que se mantem no cadinho após a secagem em estufa são os sólidos totais. Os 

sólidos fixos serão determinados pelo processo de calcinação que ocorre em uma 

mufla. 

5. Submetido à queima em forno mufla 550ºC, o resíduo é mantido nessa 

temperatura fixa por 2 horas.  

6. Depois desse período a mufla é desligada e a temperatura controlada até que 

atinja um valor abaixo de 150 ºC, o que leva em média quatro horas, para que 

possa ser aberta com segurança e sem danificar o material que a reveste 

internamente;  

7. Após isso, os cadinhos são movidos para um dessecador, no qual serão resfriados 

em ambiente controlado a fim de que não haja alteração em seu teor de umidade.  

8. Por fim, são pesados. Este é o valor dos sólidos fixos. 

Portanto, foram efetuadas as análises de sólidos tanto do resíduo quanto do inóculo, 

assim como da mistura de ambos, para a partir desses resultados definir qual a proporção 

resíduo/inóculo que seria utilizada no reator. Após isso, os testes de geração de metano em 

escala de bancada foram iniciados nos conjuntos eudiômetros.  

Foram avaliados também dados de temperatura e pH: A temperatura do banho-maria 

foi aferida e controlada utilizando controlador de temperatura de 4 estágios MT543E Log Full 

Gauge. A média de temperatura mantida para o sistema foi de 40ºC a fim de manter condições 

em um sistema mesofílico. Já a leitura do potencial hidrogeniônico da amostra de substrato foi 

efetuada em pHmetro de bancada modelo SP3630-45 da marca Hipperquímica. 
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4. Resultados e Discussão 

4.1 Caracterização das avarias 

 

Na rotina logística da distribuição de suprimentos desta empresa as avarias 

são ocasionadas em diferentes etapas do processo: 

• Avaria de Fornecedor: o produto é avariado no transporte do fornecedor 

até a empresa e no geral danifica as embalagens contidas no interior das caixas 

provocando danos que podem resultar na exposição de seu conteúdo ou algum erro foi 

cometido durante a produção que comprometa sua qualidade, ambos os casos são 

identificados após o recebimento;  

• Avaria de Separação: dano gerado pelo manuseio durante a 

movimentação das caixas como por exemplo uma queda acidental; 

•  Avaria de Armazenamento: dano gerado pelo peso de sobreposição de 

caixas, queda ou falha na temperatura de armazenamento; 

• Avaria no Carregamento: queda na movimentação até o caminhão ou 

peso da sobreposição de caixas, por exemplo; 

• Erro de Giro: prazo de validade vencido ou próximo demais do 

vencimento para entrar na cadeia de logística. 

• Vazamento: latas amassadas ou “pouch” com orifícios que causem o 

comprometimento das demais embalagens que compõem uma caixa. 

Com base nas principais causas originárias de avarias, entende-se que não há linearidade 

na geração de resíduos, isto ocorre de forma aleatória e na maioria dos casos, acidental, 

portanto, não seria possível definir uma proporção exata de alimentação do digestor. Diante 

desse cenário, a estratégia de análise de dados foi iniciada a partir da avaliação dos relatórios 

de avarias, efetuando-se uma pré exclusão de resíduos líquidos e potencialmente ácidos como 

bebidas gaseificadas, sucos ácidos como laranja, uva e maracujá, água, chás e produtos de 

limpeza, uma vez que a empresa já possui em seu cenário destinação para o descarte de resíduos 

líquidos. Como resultado, aceitou-se receber o que fosse gerado deste momento em diante nas 

seguintes categorias: 
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• Hambúrgueres de carne, frango ou peixe; 

• Queijos tipo ementhal, cheddar, coalho, entre outros; 

• Bebidas lácteas; 

• Folhas e frutas; 

• Arroz cru; 

• Molhos como ketchup e maionese; 

• Sorvetes e caldas doces; 

A primeira leva de resíduos recebidos em janeiro de 2020 continha ketchup, calda de 

brigadeiro, arroz cru, pepino em conserva, cebola ao shoyu e maionese. Apesar da previsão de 

um perfil ácido, as análises foram iniciadas.  

4.2 Caracterização Quantitativa 

4.3 Umidade 

 

A determinação da umidade foi realizada através do mesmo procedimento de secagem 

em estufa pelo qual se obtém os valores de sólidos, isto é, ao submeter os resíduos à secagem 

toda a água nele contida é evaporada, a pesagem final após estabilização de peso resulta no teor 

de sólidos totais. O cálculo é feito por: 

U = Pf - Pi x 100 

Onde, 

U = umidade; 

Pf = peso final após secagem em estufa a 105°C; 

Pi = peso inicial da amostra, anterior à secagem. 

4.4 Análise de Sólidos: Relação Substrato/Inóculo 

 

No item anterior definiu-se a forma pela qual obtém-se o teor de sólidos totais. Para a 

análise completa de sólidos, ainda ocorrerá a etapa já citada de calcinação em mufla, através da 

qual haverá volatização e a diferença entre os sólidos totais e os voláteis resultará no valor 

representativo dos sólidos fixos. 
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O ponto de partida para entender a realidade de um digestor na empresa foi testar sua 

viabilidade sendo alimentado aleatoriamente com os resíduos que fossem gerados, utilizando-

se inicialmente todas as avarias recebidas no primeiro momento. Misturou-se, portanto, igual 

proporção de cada um dos seis resíduos – cem gramas - para entendimento do comportamento 

da mistura, esses resíduos foram posteriormente analisados de forma individual, e manteve-se 

um padrão sem trituração a princípio. A mistura foi homogeneizada e porções de vinte gramas 

foram pesadas em balança de precisão, posteriormente adicionadas a dois cadinhos 

identificados e levados à estufa, bem como o inóculo utilizado nos testes com volume em trinta 

gramas. 

Nos resultados iniciais obtidos o cálculo efetuado para determinação dos sólidos voláteis 

mostrou-se inviável apresentando a necessidade de utilização de quantidade de inóculo muito 

superior à quantidade de resíduos. Os dados deste primeiro teste estão discriminados na tabela 

1: 

Tabela 1 - Resultados do teste 1 de Sólidos Voláteis da Matéria Orgânica (MO) 

Sólidos Voláteis - MO - Arroz Cru, Calda de Brigadeiro, Cebola ao Shoyu, Ketchup, 
Maionese e Pepino 

ESTUFA - SECAGEM 

Cadinho 1 
 

Cadinho 2 

8-jul. 8-jul. 
Peso Cad (g) 43,2 Peso Cad (g) 44,0 

Massa MO (g) 20,4 Massa MO (g) 20,4 

Total 63,6 Total 64,5 

9-jul. 9-jul. 
Estufa Dia 1 51,6 Estufa Dia 1 51,8 

10-jul. 10-jul. 
Estufa Dia 2 51,5 Estufa Dia 2 51,6 

11-jul. 11-jul. 
Estufa Dia 3 51,4 Estufa Dia 3 51,6 

MUFLA - CALCINAÇÃO 

Cadinho 1 
 

Cadinho 2 

11-jul. 11-jul. 
Peso final 44,1 Peso final 44,5 

SV 7,3 SV 7,1 

RELAÇÃO SUBSTRATO/INÓCULO 

Cadinhos 
Média SV 

 
7,2 

Cad = cadinho / MO = Matéria Orgânica / SV = Sólidos Voláteis 
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 O conteúdo orgânico dos cadinhos de massa inicial 20,4 gramas após secagem tornaram-

se 7,7 gramas no cadinho 1 e 7,6 gramas no cadinho 2. Portanto, obtém-se conforme mostrado 

na Tabela 2: 

Tabela 2 - Peso do conteúdo dos cadinhos após secagem 

Resíduo Cadinho 1 Cadinho 2 

Sólidos Totais 7,7 7,6 

Sólidos Fixos 0,43 0,46 

Sólidos Voláteis 7,3 7,1 

  

 Já no mesmo procedimento feito para o inóculo, conforme demonstrado na Tabela 3, 

obteve-se: 

Tabela 3 - Resultados do teste 1 de sólidos voláteis do inóculo 

Sólidos Voláteis - INÓCULO 

ESTUFA 

Cadinho 1   Cadinho 2 

13/jul 13/jul 

Peso Cad (g) 44,738 Peso Cad (g) 47,483 

Massa MO (g) 20,024 Massa MO (g) 20,018 

Total 64,762 Total 67,501 

14/jul 14/jul 

Estufa Dia 1 44,806 Estufa Dia 1 47,553 

15/jul 15/jul 

Estufa Dia 2 44,807 Estufa Dia 2 47,557 

16/jul 16/jul 

Estufa Dia 3 44,804 Estufa Dia 3 47,561 

MUFLA 

Cadinho 1   Cadinho 2 

16/jul 16/jul 

Peso final 44,789 Peso final 47,532 

SV 0,015 SV 0,029 

RELAÇÃO SUBSTRATO/INÓCULO 

Cadinhos 

Média SV   0,022 
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 Definindo os valores de sólidos nos seguintes resultados conforme tabela 4: 

 

Tabela 4 - Peso do conteúdo dos cadinhos após calcinação 

Inóculo Cadinho 1 Cadinho 2 

Sólidos Totais 0,066 0,078 

Sólidos Fixos 0,051 0,049 

Sólidos Voláteis 0,015 0,029 
 

 Diante disso, com os cálculos para definição da Relação Substrato/Inóculo (S/I), obtém-

se, na expectativa de um resultado menor ou igual a 0,5 o valor de 483,9 para o cadinho 1 e de 

244,8 para o cadinho 2. A discrepância de valores demonstra que, para este tipo de resíduo, a 

quantidade de inóculo utilizada no frasco reator seria em volume extremamente superior à de 

resíduos orgânicos. No entanto, nesta etapa do trabalho, a diferença de valores levou à repetição 

do teste desta vez em triplicatas, visando manter os valores médio e descartar aquele que 

possuísse maior variação.  

 Os resultados obtidos na secagem dos mesmos resíduos e inóculo, porém em triplicata, 

estão demonstrados nas Tabelas 5 e 6: 
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Tabela 5 - Resultados do teste 2 de sólidos voláteis da matéria orgânica 

Sólidos Voláteis - MO - Arroz Cru, Calda de Brigadeiro, Cebola ao Shoyu, Ketchup, 
Maionese e Pepino 

ESTUFA 

Cadinho 1   Cadinho 2   Cadinho 3 

21/jul 21/jul 21/jul 

Peso Cad (g) 47,458 Peso Cad (g) 44,718 Peso Cad (g) 44,015 

Massa MO (g) 30,031 Massa MO (g) 30,074 Massa MO (g) 30,008 

Total 77,489 Total 74,792 Total 74,023 

22/jul 22/jul 22/jul 

Estufa Dia 1 61,008 Estufa Dia 1 57,303 Estufa Dia 1 56,496 

23/jul 23/jul 23/jul 

Estufa Dia 2 60,774 Estufa Dia 2 57,078 Estufa Dia 2 56,142 

24/jul 24/jul 24/jul 

Estufa Dia 3 60,68 Estufa Dia 3 56,987 Estufa Dia 3 56,058 

MUFLA 

Cadinho 1   Cadinho 2   Cadinho 1 

24/jul 24/jul 24/jul 

Peso final 48,693 Peso final 45,947 Peso final 45,188 

SV 11,987 SV 11,04 SV 10,87 

RELAÇÃO SUBSTRATO/INÓCULO 

Cadinhos 

Média SV   10,955 
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Tabela 6 - Resultados do teste 2 de sólidos voláteis do inóculo 

Sólidos Voláteis - INÓCULO 

ESTUFA 

Cadinho 1   Cadinho 2   Cadinho 3 

21/jul 21/jul 21/jul 
Peso Cad (g) 43,709 Peso Cad (g) 46,753 Peso Cad (g) 45,263 

Massa MO (g) 30,058 Massa MO (g) 30,048 Massa MO (g) 30,024 

Total 73,767 Total 76,801 Total 75,287 

22/jul 22/jul 22/jul 
Estufa Dia 1 44,014 Estufa Dia 1 47,008 Estufa Dia 1 45,717 

23/jul 23/jul 23/jul 
Estufa Dia 2 44,014 Estufa Dia 2 47,006 Estufa Dia 2 45,71 

24/jul 24/jul 24/jul 
Estufa Dia 3 43,992 Estufa Dia 3 46,981 Estufa Dia 3 45,693 

MUFLA 

Cadinho 1   Cadinho 2   Cadinho 1 

24/jul 24/jul 24/jul 
Peso final 43,852 Peso final 46,86 Peso final 45,472 

SV 0,14 SV 0,121 SV 0,221 

RELAÇÃO SUBSTRATO/INÓCULO 

Cadinhos 
Média SV   0,171 

 

 Em ambos os testes, o cadinho 1 apresentou valor com maior variação que os demais e 

foi, portanto, descartado. Dos cadinhos restantes efetuou-se a média dos valores e o cálculo da 

relação S/I resultou no valor de 64,06. De acordo com a norma VDI 4630, a relação substrato 

inóculo, isto é, a divisão do valor obtido de sólidos voláteis do substrato pelo de sólidos voláteis 

do inóculo deve ser inferior ou igual à 0,5 (SVsubstrato⁄SVinóculo ≤ 0,5), o que representa que 

a proporção ideal substrato/inóculo deve estar no mínimo em 2:1 de acordo com os valores 

obtidos de sólidos voláteis (KOCH; LIPPERT; DREWES, 2017). 

 Diante do resultado dessa relação muito superior à definida pela literatura, os dados de 

sólidos voláteis dos resíduos foram utilizados para estimar qual seria o valor ideal de sólidos 

voláteis do inóculo e definir então uma proporção possível. Os cálculos efetuados resultaram 

em: 690 mL de inóculo para cada 40g de resíduos, testado em bancada no experimento de 

número dois. Para entender se o nível de carga orgânica teria influência sobre o desempenho 

do reator, as três triplicatas utilizadas nesse experimento foram: teste branco, 690 mL de inóculo 

para cada 40g de resíduos orgânicos – definido a partir da VDI 4630 e 600 mL de inóculo para 
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cada 200g de RO – quantidade determinada com base em experimentos com resíduo orgânico 

domiciliar também desenvolvidos no laboratório e com bom prognóstico.  

 Conforme tabela de resultados disponível no Apêndice 2, o desempenho da triplicata 

com a carga orgânica definida com base no cálculo ajustado da VDI 4630 – Triplicata 2 - 

mostrou-se inferior ao desempenho da triplicata com maior volume de resíduos – Triplicata 3 -

, o que é demonstrado na figura 7 na qual o eixo X é o tempo em dias e o eixo Y é o volume de 

biogás em mililitros:  

Figura 7 - Desempenho da batelada de número 2 com comparativo de triplicatas. 

 

Fonte: produzido pela autora. 

A partir deste ponto da pesquisa, definiu-se que para o resíduo tipo “fast-food” utilizado 

neste estudo, a utilização da norma não significaria a proporção ideal para os melhores 

resultados de produção de gases do reator, iniciou-se, portanto, nova etapa de testes em que o 

volume do reator foi utilizado em 50% para os resíduos e os demais 50% para o inóculo.  

A batelada seguinte foi desenvolvida 6 meses após o início dos testes em virtude das 

intercorrências trazidas pela Pandemia do Covid-19. Com alterações de operação, a empresa 

passou a ter menor geração de avarias e consequentemente, os testes tiveram as variedades de 

resíduos diminuída. Até o presente momento do desenvolvimento desta dissertação, o Brasil 
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ainda enfrenta o coronavírus e a economia ainda se mostra bastante afetada pelo impacto das 

restrições ao funcionamento do comércio e isolamento social.  

Enquanto novos resíduos não foram disponibilizados, nova estratégia foi adotada: os 

resultados com as duas bateladas iniciais foram aquém do esperado e mantiveram níveis de pH 

bastante ácidos, porém a expectativa de que algumas avarias poderiam estabilizar o sistema e 

elevar seu pH reforçava a hipótese de que elementos específicos poderiam trazer eficiência ao 

reator e garantir bom potencial de valorização para o conjunto, ainda que alguns resíduos não 

estivessem, em termos de composição e comportamento, completamente dentro dos padrões da 

literatura. Nesse sentido elencou-se então os itens que poderiam ter melhores resultados em um 

processo de biodigestão, os compostos predominantemente por carboidratos e proteínas, neste 

caso, pães e carnes (ARAÚJO, 2017). 

Apesar da escolha seguir o perfil comumente promissor na bibliografia, sabe-se que a 

acidificação e o processo metanogênico ocorrem concomitantemente e a velocidade de 

acidificação é maior, podendo desencadear um acúmulo de compostos de cadeia curta como 

ácido acético, fórmico, propiônico, butírico e lático, com consequente queda de pH e por fim, 

inibição da atuação das arqueias metanogênicas (MAGALHÃES, 2018). 

  Visando uma eficiência do reator dependente de resíduos com bom prognóstico prévio, 

entendeu-se a necessidade de testá-los individualmente e com base nos resultados, avaliar se de 

fato teriam não só bom desempenho individualmente como também auxiliariam na formação 

de um sistema promissor que pudesse comportar a realidade de geração aleatória da empresa.  

 

4.5 Testes 

 

4.5.1 Batelada 1:  

 

• 100 g totais da mistura de Arroz Cru, Calda de Brigadeiro, Cebola ao Shoyu, Ketchup, 

Maionese e Pepino. 

• Triplicata 1: 200mL de inóculo  

• Triplicata 2: 600g de Resíduo Orgânico (RO) + 180 ml de Inóculo  

• Resultado: Média de produção de 39 mL na triplicata 1 e 228 mL na triplicata 2. Testes 

interrompidos no 6º dia pela suspensão de atividades decorrente da Covid-19. 
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4.5.2 Batelada 2:  

 

• 100 g totais da mistura de Arroz Cru, Calda de Brigadeiro, Cebola ao Shoyu, Ketchup, 

Maionese e Pepino. 

• Triplicata 1: 600mL de inóculo  

• Triplicata 2: 40g de RO (mistura) + 600 ml de Inóculo  

• Triplicata 3: 200g de RO (mistura) + 600 ml de Inóculo  

• Resultado: Média de produção de 9 mL na triplicata 1, 38 mL na triplicata 2 e 225 mL 

na triplicata 3. A partir do quarto dia de testes iniciou-se uma acidificação do conteúdo 

do reator e os níveis de gás passaram a reduzir no tubo eudiômetro. Os índices de pH 

das bateladas estão listados em tabelas no Apêndice 3.  

4.5.3 Batelada 3:  

 

• Carne (80g), Pão "R" (80g) e Batata (80g) 

• Triplicata 1: 350 mL de inóculo  

• Triplicata 2: 240g de RO (mistura) + 350 ml de Inóculo  

• Triplicata 3: 240g de RO (mistura) + 300 ml de Inóculo + 15g de poda de grama 

• Resultado: Média de produção de 0 mL na triplicata 1, 57 mL na triplicata 2 e 278 mL 

na triplicata 3. A partir do quarto dia de testes iniciou-se uma acidificação do conteúdo 

do reator e os níveis de gás passaram a reduzir no tubo eudiômetro. Mesmo na triplicata 

3 em que houve o teste do uso de podas de grama para potencializar o processo. Os 

tubos tiveram ainda baixo desempenho de produção e, na avaliação da composição do 

gás produzido, identificou-se predominantemente H2S (Sulfeto de Hidrogênio). Índices 

especificados no Apêndice 4 deste trabalho. Nessa batelada em específico devido à 

ausência de resíduos pela dificuldade da empresa em fornecê-los na pandemia os itens 

foram adquiridos em lanchonete da rede, então testados já processados, isto é, cozidos; 

o que incentivou a continuidade dos testes com os resíduos crus.  

4.5.4 Batelada 4:  

 

• Pão “R” e Pão “B” 

• Triplicata 1: 350 mL de inóculo  

• Triplicata 2: 350g de Pão “R” + 350 ml de Inóculo  
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• Triplicata 3: 350g de Pão “B” + 350 ml de Inóculo  

• Resultado: Média de produção de 7 mL na triplicata 1, 10 mL na triplicata 2 e 46 mL 

na triplicata 3. Baixa produção de gás foi identificada durante todo o ciclo de produção 

com tubos que voltaram a zero na escala de mL. 

4.5.5 Batelada 5:  

 

• Pão “Q” (150g) e Carne “P” (150g) 

• Triplicata 1: 300 mL de inóculo  

• Triplicata 2: 300g de RO + 300 ml de Inóculo + 70g NaHCO3 

• Triplicata 3: 300g de RO + 350 ml de Inóculo + 40g NaHCO3 

• Resultado: Média de produção de 5 mL na triplicata 1, 42 mL na triplicata 2 e 128 mL 

na triplicata 3. Baixa produção de gás foi identificada durante todo o ciclo de produção. 

O uso de bicarbonato de sódio não resultou em melhora na eficiência do sistema e seus 

índices de produção de gás.  

Com a baixa eficiência dos reatores e os resultados aquém do esperado, neste ponto resolveu-

se eliminar qualquer fator externo que pudesse interferir no desempenho do sistema. 

Inicialmente posicionado em uma área externa, com incidência de algumas intempéries, 

imaginou que em ambiente fechado e controlado os resultados poderiam ser mais satisfatórios. 

Portanto transferiu-se o sistema para um ambiente fechado, com temperatura controlada e novos 

testes foram realizados: 

4.5.6 Batelada 6:  

 

• Pão “I” e Nugget  

• Triplicata 1: 350 mL de inóculo  

• Triplicata 2: 300g de nugget + 350 ml de Inóculo + 20g NaHCO3 

• Triplicata 3: 300g de Pão “I” + 300 ml de Inóculo + 20g NaHCO3 

• Resultado: Média de produção de 0 mL na triplicata 1, 10 mL na triplicata 2 e 97 mL 

na triplicata 3. O uso de quantidade diferentes de inóculo se deve à consistência da 

mistura que com 300 mL ficou sólida em demasia, o que impossibilitou sua 

transferência ao frasco reator. Baixa produção de gás foi identificada durante todo o 
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ciclo de produção. O uso de bicarbonato de sódio não resultou em melhora na eficiência 

do sistema e seus índices de produção de gás.  

4.5.7 Batelada 7:  

 

• Pão “I” e Nugget  

• Triplicata 1: 350 mL de inóculo  

• Triplicata 2: 300g de Pão “I” + 350 ml de Inóculo + 20g NaHCO3 

• Triplicata 3: 300g de Nugget + 300 ml de Inóculo + 20g NaHCO3 

• Resultado: Média de produção de 1 mL na triplicata 1, 9 mL na triplicata 2 e 100 mL 

na triplicata 3. Alteração feita da batelada 6 para a 7: Redução da temperatura do sistema 

para média de 30ºC. Baixa produção de gás foi identificada durante todo o ciclo de 

produção. O uso de bicarbonato de sódio não resultou em melhora na eficiência do 

sistema e seus índices de produção de gás.  

O resultado de todas as triplicatas acima mencionadas foi compilado em um único gráfico 

ilustrado na Figura 8, onde o eixo X é o tempo em dias e o eixo Y é o volume de biogás em 

mililitros, com desvio padrão para ilustrar de melhor forma os resultados obtidos. Os gráficos 

com desempenhos individuais de cada batelada estão disponíveis no Apêndice 2. 

Figura 8 - Desempenho Global de todas as bateladas 
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Fonte: Autora, 2022 

 

Diante do teste individual das avarias e os resultados obtidos, foi possível concluir que 

a valorização de resíduos do tipo “fast-food” mostra-se dificultada por sua baixa umidade e alto 

teor de conservantes. Neste cenário, lidava-se predominantemente com avarias de perfil ácido 

e consistência líquida, e ainda que o uso de uma base forte tenha sido uma opção na qual a 

acidificação do conteúdo do reator pudesse ter sido mantida em níveis próximos à neutralidade, 

as variações de potencial hidrogeniônico (pH) mostraram-se abruptas e em larga escala.  

A geração aleatória de avarias, como citado na caracterização dos resíduos, tornaria 

processos de valorização como compostagem e digestão anaeróbia viáveis diante da análise 

mais ampla de parâmetros que são fundamentais para equilíbrio do sistema, como relação 

Carbono Nitrogênio, DBO e DQO, análises essas que não houve estrutura suficiente para 

desenvolver. Além disso o baixo volume de produção de gás nas primeiras 12 a 24 horas e a 

ausência de metano em sua composição, conforme explicitado no Apêndice 3, demonstraram 

que o resíduo teria baixa viabilidade para produção de biogás sem parametrizações mais 

específicas que permitissem a definição da composição de cada resíduo a ser utilizado, 

restringindo assim as possibilidades da empresa em questão de valorizar seus resíduos de forma 

a produzir energia elétrica para abastecer parte da planta do Centro de Distribuição ou para 

abastecimento da frota de caminhões, por exemplo. Por isso deste momento em diante e em 

acordo com a empresa e alinhados à sua intenção, os testes foram interrompidos. 

 Visando então uma alternativa que solucionasse o problema por completo, a mitigação 

do desperdício seria de grande valia na redução de volume de avarias e pensando na importância 

de debater o desperdício antes de considerar o volume de dez toneladas mensais relatados para 

empresa como avarias sem alternativa de reversão ou não geração, e com base na dinâmica de 

novos Rs que surgem na literatura como processos efetivos e objetivos, decidiu-se publicar 

como fruto deste trabalho um Manual com 8Rs para mitigação de desperdícios nas cadeias 

logísticas de produtores de alimentos.  

De acordo com definição da CAPES divulgada no portal EduCAPES, os manuais 

“vinculam-se à gestão de processos na medida em que seu conteúdo atinge a organização em 

ação, podendo afetar também a estrutura como um todo”. Segundo Araújo (2008) 

(EDUCAPES, Unid. 06: Manuais de Organização, pg 1), os principais fatores que indicam a 
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necessidade do desenvolvimento e execução de manuais, são falhas em processos e sua gestão, 

como:  

Necessidade de avaliar e analisar a gestão de processos; necessidade 

de criar manuais para fins de treinamento, reduzindo a ineficiência e 

aumentando a capacidade de melhorar a gestão de processos; necessidade de 

formalização de políticas e diretrizes de uma organização, voltadas para 

direitos e deveres de seus agentes; necessidade de definição de processos de 

admissão, treinamento e avaliação, destacando procedimentos (EDUCAPES, 

2008). 

 A análise dos processos da empresa mote deste estudo, bem como a identificação das 

causas de suas avarias, encaixou-se na definição de Araújo ressaltando a importância de um 

Manual e quão importante seria para iniciar a mudança de mentalidade da gestão, ampliando-

se para adequação de processos e treinamentos de funcionários capazes de resultar em 

significativa redução do volume de avarias e consequentemente de desperdícios.   

Denominado “8Rs para redução do desperdício na cadeia logística de produtores de 

alimentos”, o Manual traz Rs imperativos para transformação dos processos e da mentalidade 

da economia tradicional e linear que dá gradualmente lugar à economia circular (REIKE et al., 

2018). Pensados para a realidade da indústria de alimentos, são: 

Recusar – Aprimorar a triagem efetuada no recebimento dos suprimentos, 

recusando: produtos próximos ao vencimento - caso não haja tempo hábil na cadeia 

logística para sua distribuição e utilização - ou embalagens danificadas cujas condições 

as tornem impróprias para distribuição ou consumo.; 

Reduzir – Rever os pedidos de mercadorias com base no estoque e avaliar se as 

quantidades de produto adquiridas estão de acordo com a demanda.; 

Reutilizar – Avarias que acometem a embalagem externa como a caixa de 

papelão não comprometem o uso da mercadoria caso não haja dano interno. Além disso, 

se o dano acometer somente uma de diversas embalagens em uma caixa e as demais 

estiverem íntegras e não puderem reintegrar a cadeia logística podem ser destinadas a 

doações.  
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Reparar – Danos à embalagem externa podem ser minimizados substituindo-a. 

A embalagem danificada será reciclada e uma nova será utilizada para reinserir os 

produtos na cadeia logística; 

Renovar – Substituição de tipos de embalagens que constantemente sofrem 

avarias em quedas ou empilhamento; 

Reverter – Avaliar a possibilidade de efetuar logística reversa para fornecedores 

que possuam planos de descarte de avarias ou estações de tratamento.; 

Repensar – a cadeia logística como um todo de forma a perceber quais são as 

etapas que mais influenciam na geração de avarias e revê-las, modificando o controle 

de vencimentos, introduzindo uma etapa de checagem no recebimento, avaliando o dano 

da avaria para entender a possibilidade de utilizar embalagens não danificadas e 

treinando funcionários para reduzir a ocorrência de acidentes ou para empilhamento 

adequado; 

Reciclar – Valorizar os resíduos através de compostagem, biodigestão, produção 

de ração animal ou, dependendo do processo, a reinserção do resíduo no ciclo produtivo 

como matéria prima para originar um novo produto. 

Apesar da importância da conscientização do consumidor e do produtor,  

regulamentações e criação de órgãos são fundamentais para que todas as etapas da cadeia de 

desperdício sejam atingidas: a Estratégia Nacional de Combate às Perdas e ao Desperdício de 

Alimentos, aprovada em novembro de 2017 pela Câmara Interministerial de Segurança 

Alimentar e Nutricional (Caisan), traz eixos e linhas de ação que têm o objetivo de aproximar 

o país das metas da Agenda 2030 proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU).  

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº12 – cujo propósito consiste em: 

“Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis” e a sua meta 12.3: “reduzir pela 

metade o desperdício de alimentos per capita mundial, nos níveis de varejo e do consumidor, e 

reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as 

perdas pós-colheita” (ONU, 2015) - para este, será fundamental o desenvolvimento de 

capacitação técnica – regem a definição dos eixos e linhas supracitados,  que são: 

I. Pesquisa, Conhecimento e Inovação: união de dados de estudos desenvolvidos 

por pesquisadores e por instituições sobre o tema Perda e Desperdício de 
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Alimentos – como EMBRAPA, IBGE, IPEA, CONAB –, possibilitando o 

conhecimento do cenário brasileiro atual e o aprimoramento de sistemas de 

gestão da informação; 

II. Comunicação, Educação e Capacitação: desenvolvimento de sites, cartilhas e 

materiais educativos que possam colaborar com ações dos Ministérios da Saúde 

e Agricultura possibilitando a promoção da conscientização do consumidor e a 

capacitação dos envolvidos nas etapas da cadeia produtiva; 

III. Promoção de Políticas Públicas: como o fortalecimento da agricultura familiar, 

propostas de melhorias de infraestrutura para modernização da atividade 

agrícola e a formação de uma rede de Banco de Alimentos;  

IV. Legislação: respaldo à criação e aprovação de Projetos de Lei que tramitam em 

defesa da segurança alimentar visando alterar o cenário de responsabilidade civil 

ao doador de alimentos, ausência de isenção fiscal para empresas que optem pela 

doação e rotulagem. (Estratégia intersetorial para a redução de perdas e 

desperdício de alimentos no brasil, 2018) 

O Brasil possui uma legislação que define responsabilidades civis e criminais atreladas 

ao doador de alimentos, o que torna ações de doação menos frequentes. As punibilidades nessas 

duas esferas surgem na situação em que haja causação de risco de dano ou dano propriamente 

dito à saúde ou à vida daquele que recebe o alimento doado e são: o dever de indenizar 

monetariamente quem tenha sido lesado fisicamente por conta do consumo do alimento na 

esfera cível e, na esfera criminal, responder por crime contra relações de consumo previsto na 

Lei n. 8.137/1990 caso haja disponibilização de alimento impróprio para consumo 

(BIERWAGEN E DIAS, 2018). 

Apesar da necessidade de haver um arcabouço regulatório previsto para a doação de 

alimentos, o doador, diante das possibilidades de punição que podem lhe caber, uma vez que a 

forma como esse alimento é armazenado e em quanto tempo será consumido não é passível de 

controle, prefere abster-se da possibilidade de responder judicialmente por optar efetuar a 

doação e então, o alimento torna-se resíduo. E neste ponto, outras faces de um mesmo problema 

emergem: o impacto ambiental, social e econômico causado pelos resíduos e a possibilidade de 

atenuar dados de fome e desnutrição bastante evidentes e significativos no país através da 

doação de alimentos (BIERWAGEN E DIAS, 2018). 
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Os direitos à alimentação e à vida necessitam do apoio de políticas capazes de assegurá-

los, meios para atingi-los dependem da ação positiva do poder público e a criação de 

punibilidades severas tendem a afastar a doação de alimentos como fator eficiente na luta de 

combate à fome e desnutrição. As responsabilidades associadas ao doador são hoje baseadas no 

Código de Defesa do Consumidor, colocando assim o receptor da doação não como vulnerável, 

mas como consumidor da instituição que executa a ação, portanto tal aplicação torna-se fora de 

contexto, não cabível (BIERWAGEN E DIAS, 2018). 

A proposta de Bierwagen e Dias é que se utilize o princípio da boa-fé objetiva previsto 

no artigo 422 do Código Civil (CC) (Brasil, 2002). Sobre isso, discorrem que: “O princípio da 

boa-fé objetiva (art. 422, CC) (BRASIL, 2002), como cláusula geral, permite reconhecer aos 

contratantes deveres que, embora não expressos no contrato, se constituem no sentido de 

garantir eticidade e honestidade na sua conclusão e execução. Limitações à liberdade de doar, 

impondo-se o dever de doar alimentos em condições de consumo humano, dentro dos padrões 

de higiene e qualidade exigíveis, não necessitam estar expressas porque é uma decorrência 

implícita do princípio da boa-fé objetiva (BIERWAGEN, 2007).” 

Portanto, concluem que, ainda que estejam praticando um ato de doação, permanecem 

responsáveis pela qualidade e higiene daquilo que fornecem e, mesmo que não haja 

punibilidades previstas na lei consumerista, não significará que não haverá punição para aquele 

que propositadamente causar dano por negligência ou má-fé (BIERWAGEN E DIAS, 2018). 

Diante do exposto, espera-se que a reestruturação da legislação associada à doação de 

alimentos poderá auxiliar na redução dos dados de desperdício e geração de resíduos orgânicos, 

tornando-se um primeiro passo rumo à erradicação dos índices de fome e desnutrição além da 

redução dos impactos socioeconômicos e ambientais causados pela geração de ROs. 

Aproximando assim, processos produtivos da consciência ambiental através do 

desenvolvimento de soluções pensadas para a hierarquia de resíduos e sua aplicação no setor 

produtivo.  

Em 2020, a Lei 14.016 decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pela 

Presidência da República em 23 de junho trouxe nova perspectiva à temática de combate ao 

desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano, na 

qual diz-se: 
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Art. 1º Os estabelecimentos dedicados à produção e ao fornecimento de 

alimentos, incluídos alimentos in natura , produtos industrializados e refeições prontas 

para o consumo, ficam autorizados a doar os excedentes não comercializados e ainda 

próprios para o consumo humano que atendam aos seguintes critérios: 

I – estejam dentro do prazo de validade e nas condições de conservação 

especificadas pelo fabricante, quando aplicáveis; 

II – não tenham comprometidas sua integridade e a segurança sanitária, 

mesmo que haja danos à sua embalagem; 

III – tenham mantidas suas propriedades nutricionais e a segurança sanitária, 

ainda que tenham sofrido dano parcial ou apresentem aspecto comercialmente 

indesejável. 

§ 1º O disposto no caput deste artigo abrange empresas, hospitais, 

supermercados, cooperativas, restaurantes, lanchonetes e todos os demais 

estabelecimentos que forneçam alimentos preparados prontos para o consumo de 

trabalhadores, de empregados, de colaboradores, de parceiros, de pacientes e de 

clientes em geral. 

 

§ 2º A doação de que trata o caput deste artigo poderá ser feita diretamente, 

em colaboração com o poder público, ou por meio de bancos de alimentos, de outras 

entidades beneficentes de assistência social certificadas na forma da lei ou de 

entidades religiosas. 

§ 3º A doação de que trata o caput deste artigo será realizada de modo 

gratuito, sem a incidência de qualquer encargo que a torne onerosa. 

Art. 2º Os beneficiários da doação autorizada por esta Lei serão pessoas, 

famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade ou de risco alimentar ou 

nutricional. 

Parágrafo único. A doação a que se refere esta Lei em nenhuma hipótese 

configurará relação de consumo. 

Art. 3º O doador e o intermediário somente responderão nas esferas civil e 

administrativa por danos causados pelos alimentos doados se agirem com dolo. 

§ 1º A responsabilidade do doador encerra-se no momento da primeira 

entrega do alimento ao intermediário ou, no caso de doação direta, ao beneficiário 

final. 

§ 2º A responsabilidade do intermediário encerra-se no momento da primeira 

entrega do alimento ao beneficiário final. 

§ 3º Entende-se por primeira entrega o primeiro desfazimento do objeto 

doado pelo doador ao intermediário ou ao beneficiário final, ou pelo intermediário ao 

beneficiário final. 

Art. 4º Doadores e eventuais intermediários serão responsabilizados na esfera 

penal somente se comprovado, no momento da primeira entrega, ainda que esta não 

seja feita ao consumidor final, o dolo específico de causar danos à saúde de outrem. 

Art. 5º Durante a vigência da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, de que trata 

a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 , o governo federal procederá 

preferencialmente à aquisição de alimentos, pelo Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), da parcela da produção de agricultores familiares e pescadores 

artesanais comercializada de forma direta e frustrada em consequência da suspensão 

espontânea ou compulsória do funcionamento de feiras e de outros equipamentos de 

comercialização direta por conta das medidas de combate à pandemia da Covid-19. 
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Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica às situações 

nas quais os governos estaduais ou municipais estejam adotando medidas 

semelhantes. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 23 de junho de 2020; 199º da Independência e 132º da República. 

 A isenção da responsabilização do doador, cuja penalização fica prevista somente na 

comprovação de dolo no ato da entrega ao beneficiário expande os horizontes de doação, 

redução de desperdício e combate à fome. A tecnologia em favor da conexão de doadores e 

pessoas em situação de vulnerabilidade têm tido resultados impressionantes: Comida Invisível 

é um dos exemplos.  

 A plataforma possui mais de dois mil doadores de alimentos que abastecem cerca de 

200 ONGs/mês. Em 2017 foi certificada pela FAO “como uma solução que contribui para a 

redução de desperdício de alimento” e em 2019 “foi reconhecida como uma das 20 soluções 

mais inovadoras no combate ao desperdício de alimentos por ser de fácil acesso a todos”. 

Segundo dados da própria organização o tempo que o alimento fica disponível na plataforma 

até que possa encontrar algum beneficiário é de oito minutos.  

 Outro grande projeto que, antes mesmo do surgimento de leis que favorecem a doação 

de alimentos, já efetuava a conexão doador/beneficiário com solidez é o Mesa Brasil. 

Desenvolvido pelo Serviço Social do Comércio – SESC, é uma rede Nacional de Bancos de 

Alimentos que atua levando a populações vulneráveis alimentos provenientes de excedentes de 

produção ou fora dos padrões de venda, porém adequados aos padrões de consumo, de 

produtores rurais, atacadistas e varejistas, centrais de distribuição e abastecimento e indústrias 

de alimentos. 

 Apesar da ausência de dados mais detalhados da origem dos desperdícios, um 

levantamento feito pelo Greenpeace em 2020 no Dia Internacional da Conscientização sobre a 

Perda e o Desperdício de Alimentos menciona que o desperdício tem maior origem no 

consumidor final em países ricos, uma vez que a forma de comercialização a granel de produtos 

alimentícios tende a ser incentivada, tendendo a gerar resíduos alimentares nos domicílios.  

Já em países mais pobres a cadeia produtiva tende a ser a maior responsável devido à maior 

precariedade de infraestrutura no que diz respeito a transporte e armazenamento. Portanto, 

grandes empresas dos ramos de alimentos e bebidas e produtores de alimentos tendem a ser os 
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maiores responsáveis pelas perdas e desperdício de alimentos, como já citado e exemplificado 

através do Apêndice 1 - Rota do Desperdício.  

O principal ponto discutido por esse levantamento indica que o baixo custo de 

commodities acabam por tornar o desperdício um efeito colateral do sistema alimentar 

industrial: um exemplo desse efeito é a plantação de safras em volume superior às demandas 

uma vez que há perdas para pragas ou intempéries, reduzindo os preços de sacas e aumentando 

o desperdício. O baixo preço de venda do alimento torna em alguns casos os processos de 

colheita e transporte inviáveis, induzindo o descarte da safra já que a colheita não se mostra 

financeiramente viável.  

Para o Greenpeace o resultado disso é: “Esses resíduos se traduzem em mais 

desmatamento, mais irrigação e, portanto, maior uso de água, mais pressão sobre o solo, mais 

poluição do ar por fertilizantes e pesticidas e maiores emissões de gases de efeito estufa. A 

perda e o desperdício de alimentos representam cerca de 8% das emissões globais, o que é 

comparável às emissões globais do transporte rodoviário, e 4 vezes as emissões globais da 

aviação. Além disso, o sistema alimentar industrial e global alongou a cadeia de abastecimento, 

resultando em mais danos ambientais potenciais devido a desperdícios e perdas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

5. Produto  

 

Os Rs Reduzir, Reutilizar e Reciclar são bastante conhecidos na temática da 

sustentabilidade e iniciaram uma grande conscientização em diferentes esferas da sociedade no 

descarte de resíduos. Bastante eficientes em transmitir uma importante mensagem, a praticidade 

de um conceito simples e direto é um facilitador na comunicação de conceitos dessa temática.  

A fim de desenvolver um produto para esse estudo que possa atingir diferentes empresas 

do segmento aqui abordado, levantando reflexões e auxiliando na reestruturação de processos 

desenvolveu-se um manual com os 8Rs: Recusar, Reduzir, Reutilizar, Reparar, Renovar, 

Reverter, Repensar e Reciclar. 

O manual encontra-se no Apêndice 6 e ficará acessível ao público em geral através de 

plataformas digitais. A Figura 9 ilustra a capa do Manual. 

 

Figura 9 - Manual 8Rs 

 

Fonte: Autora, 2022 
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6. Conclusão 

 

Diante dos dados expostos, a valorização de resíduos na realidade dessa empresa de 

logística mostra-se dificultada inicialmente por dois fatores: o perfil ácido dos alimentos, 

principalmente os molhos cujos “pouchs” têm maior risco de sofrer avaria e são gerados em 

maior volume; e a aleatoriedade de geração atrelada a causas acidentais, o que não mantém um 

padrão de composição, o que prejudica o funcionamento de uma composteira ou um biodigestor 

por exemplo de forma eficiente e linear.  

Isso indica que em um mês por exemplo semelhante ao de janeiro de 2020, no qual as 

avarias consistiram em: ketchup, pepino, cebola com shoyu, calda de brigadeiro, arroz cru e 

maionese, haveria um colapso nos reatores e o pH ácido tornaria o meio desfavorável ao 

crescimento e ação das arqueias. No caso de uma composteira, tais resíduos não teriam bom 

perfil para produção de um composto fertilizante, principalmente pela consistência pastosa 

dessa combinação que impediria a secagem da mistura, além do perfil ácido que alteraria a 

viabilidade do meio para algumas bactérias. 

Ainda assim, a execução de um balanço de massa através do qual a adição de alguns 

tipos de resíduo otimizaria a relação Carbono Nitrogênio permitiria melhor análise da aplicação 

de técnicas aeróbias e anaeróbias de valorização. 

Além disso, o produto que não é passível de doação, isto é, que está fora do prazo de 

validade ou teve sua embalagem danificada de forma a torná-lo impróprio para consumo, pode 

ser destinado a uma central de tratamento de resíduos para ser misturado a outros tipos de RSOs. 

Outra alternativa possível e cujo ponto é importante avaliar é sobre a destinação que o fabricante 

dá ao produto avariado, tornando possível criar uma cadeia de logística reversa caso já haja 

qualquer tipo de destinação ambientalmente viável em sua origem.   

Ações a fim de reduzir o desperdício são chave para reduzir o volume de resíduos que 

exigem destinação ambientalmente viável, portanto, é imprescindível reavaliar as etapas do 

processo de produção de alimentos que têm maior influência nas perdas. A exemplo: 

• Plantio e Colheita: Evitar o plantio em grande escala contando com perdas por 

intempéries ou pragas reduz o desperdício da safra e o esgotamento de solos e 

água; além disso, capacitar o trabalhador que executa a colheita para que haja 

bom crivo na seleção manual e para que o acondicionamento do alimento em 



58 

 

 

 

 

armazéns seja feito de maneira a evitar esmagamento, atritos e esteja em 

ambiente com temperatura e ventilação adequados; 

• Transporte: repensar a cadeia de abastecimento terá grande impacto nas perdas 

que são consequência de estrutura inadequada para percorrer grandes distâncias 

como: temperatura não controlada ou incorreta, empilhamento ou atrito ao longo 

do percurso seriam significativamente minimizados; 

• Treinamento: equipes devidamente treinadas, seja no acondicionamento e 

transporte de caixas na área agrícola ou industrial, podem reduzir a incidência 

de quedas acidentais e empilhamentos indevidos que provocam rupturas ou 

amassam embalagens; 

• Controle de Vencimento: Produtos que não podem ser inseridos em cadeia 

logística por proximidade ao vencimento e ainda estão próprios para consumo 

podem se tornar alimento para populações vulneráveis. Bancos de Alimento e 

plataformas como as já citadas Comida Invisível e Mesa Brasil são capazes de 

conectar doadores a beneficiários. O controle de estoque através de softwares ou 

técnicas simples como PVPS – Primeiro que Vence, Primeiro que Sai -, são 

aliados na redução de perdas por vencimento; 

Outra ação de grande importância e mais abrangente, que pode transformar a forma do 

país tratar a temática dos resíduos é a Educação Ambiental. Conscientizar o cidadão, o 

microempreendedor que possui um restaurante ou produz refeições em casa – o que se tornou 

comum com o advento dos aplicativos de delivery de comida -, o produtor rural, a indústria de 

alimentos, as empresas de logística que transportam alimentos, os restaurantes de grande porte 

e os shopping centers, tornará possível que a gestão do resíduo orgânico seja parte da construção 

de uma sociedade e cidades mais sustentáveis. 

 Reduzir o desperdício é descartar o resíduo orgânico separadamente, fazer dele base 

para uma composteira caseira que adubará uma pequena horta capaz de gerar hortifrutícolas 

para consumo próprio ou para doação a populações carentes; refazer o balanço do que se compra 

e o que se consome; olhar para o descarte pensando em como revertê-lo ou transformá-lo. 

 Uma transformação ampla no ciclo de vida dos alimentos, da produção ao consumo, 

significa atuar na problemática da geração de resíduos ativamente. Reduz-se os impactos 

ambientais causados pela produção excessiva e o uso indiscriminado de recursos naturais e 

desmatamento para obtenção de grandes safras, e abre-se caminho para um sistema alimentar 
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mais justo, em que o acesso ao alimento esteja garantido ao cidadão, os direitos do produtor 

assegurados e o ciclo produtivo ambientalmente adequado para que a natureza não seja 

impactada pela necessidade humana.  
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Apêndices 

Apêndice 1: Infográfico – Rota do Desperdício – Senado 2016 
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Apêndice 2: Quadros – Testes de Digestão Anaeróbia por batelada – 2020 

 

 

Teb1: 39,4Teb2: 39,4

Teb1: 39,9Teb2: 39,9

Teb1: 38,8Teb2: 38,8

Teb1: 40,3Teb2: 40,3

Teb1: 38,6Teb2: 38,6

Teb1: 40,3Teb2: 40,3

Produção de Biogás 
BATELADA 1 -  Início: 17/03

RO: Arroz Cru, Calda de Brigadeiro, Cebola ao Shoyu, Ketchup, Maionese e Pepino

 17/03 - 13h

27

T3 20 T6 30

Tpt amb: 29,1ºC

T1 57 T4 189

T2

35

Triplicata 1 (200 ml de inóc.) Triplicata 2 (600g de RO + 180 ml de in)

T3 0 T6 220

19/03 - 13h

Tpt amb: 27,2ºC Patm: 1011,5

Triplicata 1 Triplicata 2
43T1

T2 64 T5 205

T3 0 T6 203

550T4

 20/03 - 12h

Tpt amb: 25,7ºC Patm: 1013,3

Triplicata 1 Triplicata 2
T1 51 T4 606

T2 53 T5 184

T2 55 T5 213

T3 0 T6 73

 21/03 - 13h

Tpt amb: 24,4ºC Patm: 1013,2

Triplicata 1 Triplicata 2
T1 42 T4 612

T2 51 T5 212

T3 78 T6 71

 22/03 - 12h

Tpt amb: 27,3ºC Patm: 1013,2

Triplicata 1 Triplicata 2
T1 38 T4 509

18/03 - 12h

T2

31T1

69 T5 68

T3 21 T6 72

Tpt amb: 30,5ºC Patm: 1012,7

Triplicata 1 

Patm: 1012,4

T5

52T4

Triplicata 2
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BATELADA 2 -  Início: 22/07

RO: Arroz Cru, Calda de Brigadeiro, Cebola ao Shoyu, Ketchup, Maionese e Pepino

22/07 - 12h

Tpt amb: 26ºC Patm: 1010,4 Teb1: 38 Teb2: 39,2

Triplicata 1 (600 ml de inóc.) Triplicata 2 (40g de RO + 600 ml de in) Triplicata 3 (200g de RO + 600 ml de in)
T1 15 T4 93 T7

T3 0 T6 12 T9 0

397

T2 0 T5 0 T8 197

T1 2 T4 42 T7 420

23/07 - 12h

Tpt amb: 27,5ºC Patm: 1009,2 Teb1: 38,7 Teb2: 39,7

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 

T3 0 T6 5 T9 4

T2 0 T5 0 T8 207

T1 26 T4 112 T7 476

24/07 - 11h

Tpt amb: 16,7ºC Patm: 1010,1 Teb1: 38,6 Teb2: 38,8

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 

T3 25 T6 37 T9 42

T2 31 T5 28 T8 232

T1 13 T4 106 T7 463

25/07 - 11h

Tpt amb: 24,7ºC Patm: 1011,6 Teb1: 38,1 Teb2: 39,2

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 

T3 10 T6 7 T9 43

T2 6 T5 5 T8 218

T1 0 T4 118 T7 446

26/07 - 11h

Tpt amb: 25,8ºC Patm: 1009,2 Teb1: 38,9 Teb2: 40,6

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 

T3 6 T6 4 T9 25

T2 0 T5 0 T8 200
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BATELADA 3 -  Início: 19/08 - CODIGESTÃO

RO: Carne, pão "R" e batata

19/08 - 12h

Tpt amb: 26,6ºC Patm: 1004,2 Teb1: 38,3 Teb2: 41,1

Triplicata 1 (350 mL de inóculo)
Triplicata 2 (350 mL de inóculo + 240g de Resíduo) Triplicata 3 (300 mL de inóculo + 240g de RO + 15g 

de grama)

T1 0 T4 0 T7

T3 0 T6 0 T9 0

25

T2 0 T5 0 T8 0

T1 0 T4 29 T7 500

20/08 - 12h

Tpt amb: 17,5ºC Patm: 1010,6 Teb1: 38,8 Teb2: 41,5

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 

T3 0 T6 24 T9 81

T2 0 T5 50 T8 30

T1 0 T4 131 T7 666

21/08 - 12h

Tpt amb: 11,9ºC Patm: 1010,7 Teb1: 38,8 Teb2: 40,6

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 

T3 5 T6 29 T9 90

T2 2 T5 123 T8 27

T1 0 T4 141 T7 816

22/08 - 12h

Tpt amb: 16,4ºC Patm: 1012,9 Teb1: 38,6 Teb2: 41,9

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 

T3 0 T6 22 T9 85

T2 0 T5 115 T8 35

23/08 - 12h

Tpt amb: 19,9ºC Patm: 1013,2 Teb1: 38,7 Teb2: 42,5

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 

T2 0 T5 94 T8 32

T1 0 T4 111 T7 829

24/08 - 12h

Tpt amb: 19,7ºC Patm: 1010,4 Teb1: 38,,1 Teb2: 42

T3 0 T6 16 T9 81

859

T2 0 T5 75 T8 30

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 
T1 0 T4 105 T7

25/08 - 12h

Tpt amb: 19,1ºC Patm: 1012,4 Teb1: 38 Teb2: 42

T3 0 T6 15 T9 82

890

T2 0 T5 62 T8 30

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 
T1 0 T4 110 T7

26/08 - 12h

Tpt amb: 22,4ºC Patm: 1010,4 Teb1: 38,6 Teb2: 42

T3 0 T6 12 T9 82

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 
T1 0 T4 96 T7

T3 0 T6 5 T9 77

891

T2 0 T5 50 T8 31

T1 0 T4 117 T7 915

27/08 - 12h

Tpt amb: 23,6ºC Patm: 1011,0 Teb1: 38,3 Teb2: 42

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 

T3 0 T6 0 T9 73

T2 0 T5 0 T8 31
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BATELADA 4 -  Início: 12/09

RO: Pão "R" e Pão "B"

13/09 - 16h

Tpt amb: 32,7ºC Patm: 1007,9 Teb1: 37,6 Teb2: 37,5

Triplicata 1 (350ml de inóculo)
Triplicata 2 (350ml de in + 350g de Pão "R"

Triplicata 3 (350ml de in + 350g de Pão 

"B")

T1 0 T4 10 T7

T3 8 T6 0 T9 0

44

T2 10 T5 0 T8 44

T1 2 T4 19 T7 58

 14/09 - 17h

Tpt amb: 29,4ºC Patm: 1009,7 Teb1: 37,2 Teb2: 37,1

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 

T3 12 T6 0 T9 10

T2 13 T5 12 T8 44

T1 15 T4 47 T7 83

15/9 - 17h

Tpt amb: 21ºC Patm: 1010,4 Teb1: 38,1 Teb2: 38

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 

T3 20 T6 16 T9 36

T2 15 T5 30 T8 36

T1 0 T4 13 T7 110

16/09 - 17h

Tpt amb: 29,7ºC Patm: 1005,2 Teb1: 38,2 Teb2: 38,1

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 

T3 11 T6 0 T9 5

T2 9 T5 11 T8 0

T1 0 T4 7 T7 154

17/09 - 14h

Tpt amb: 31,7ºC Patm: 1003,9 Teb1: 38,3 Teb2: 38

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 

T3 0 T6 0 T9 0

T2 0 T5 7 T8 0

T1 0 T4 7 T7 230

 18/09 - 14h

Tpt amb: 31,7ºC Patm: 1004,3 Teb1: 38,2 Teb2: 38

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 

T3 9 T6 0 T9 0

T2 3 T5 7 T8 0
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BATELADA 5 -  Início: 12/10 - NaHCO3

RO: Pão "Q" e Carne "P"

12/10 - 15h

Tpt amb: 28,8ºC Patm: 1010,7 Teb1: 37,6 Teb2: 37,3

Triplicata 1 (300ml de inóculo)

Triplicata 2 (300ml de in + 300g de pão+ 70g 

de NaHCO3)

Triplicata 3 (300ml de in + 300g de carne 

+ 40g de NaHCO3)

T1 0 T4 33 T7

T3 0 T6 44 T9 36

66

T2 0 T5 29 T8 22

T1 0 T4 7 T7 135

13/10 - 15h

Tpt amb: 30,5ºC Patm: 1010,4 Teb1: 37,8 Teb2: 38

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 

T3 0 T6 38 T9 97

T2 0 T5 82 T8 88

T1 0 T4 5 T7 217

14/10 - 15h

Tpt amb: 32ºC Patm: 1009,8 Teb1: 37,3 Teb2: 37,4

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 

T3 0 T6 8 T9 0

T2 0 T5 0 T8 227

T1 9 T4 48 T7 285

15/10 - 15h

Tpt amb: 19ºC Patm: 1012,0 Teb1: 37 Teb2: 37,5

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 

T3 12 T6 64 T9 68

T2 11 T5 42 T8 118

T1 9 T4 48 T7 285

 16/10 - 15h

Tpt amb: 21ºC Patm: 1012,5 Teb1: 37 Teb2: 37,2

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 

T3 12 T6 64 T9 68

T2 11 T5 42 T8 118

T1 9 T4 57 T7 308

 17/10 - 14h

Tpt amb: 18ºC Patm: 1015,5 Teb1: 37,5 Teb2: 37,8

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 

T3 12 T6 65 T9 111

T2 11 T5 76 T8 127
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Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 
T1 0 T4 10 T7

T3 0 T6 2 T9 0

325

T2 0 T5 0 T8 0

 10/11 - 14h

Tpt amb: 31,4ºC Patm: 1009,8 Teb1: 38,2 Teb2: 38,5 Teb3: 37,5

T3 0 T6 1 T9 0

321

T2 0 T5 0 T8 0

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 
T1 0 T4 5 T7

 09/11 - 15h

Tpt amb: 31,4ºC Patm: 1010,3 Teb1: 41,7 Teb2: 38,6 Teb3: 38,7

T3 0 T6 0 T9 0

317

T2 0 T5 0 T8 0

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 
T1 0 T4 0 T7

08/11 - 15h

Tpt amb: 37,6ºC Patm: 1011,3 Teb1: 41,3 Teb2: 37,7 Teb3:  37,5

T3 0 T6 5 T9 0

307

T2 0 T5 0 T8 0

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 
T1 0 T4 7 T7

 07/11 - 15h

Tpt amb: 30,1ºC Patm: 1013,8 Teb1: 39,5 Teb2: 37,8 Teb3: 39,1

T3 0 T6 35 T9 0

313

T2 0 T5 25 T8 5

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 
T1 0 T4 19 T7

06/11 - 15h

Tpt amb: 31,5ºC Patm: 1011,5 Teb1: 39,1 Teb2: 38 Teb3: 38,2

T3 0 T6 12 T9 0

130

T2 0 T5 5 T8 0

Triplicata 1 (350ml de inóculo)
Triplicata 2 (350ml de in + 300g de nugget+ 

20g de NaHCO3)

Triplicata 3 (300ml de in + 300g de pão "I" 

+ 20g de NaHCO3)

T1 0 T4 0 T7

BATELADA 6 -  Início: 05/11 - NaHCO3

RO: Pão "I" e Nugget

 05/11 - 14h

Tpt amb: 19,6ºC Patm: 1011,1 Teb1: 39,1 Teb2: 38,2 Teb3: 37,3
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BATELADA 7 -  Início: 11/11 - NaHCO3

RO: Pão "I" e Nugget

11/11 - 15h

Tpt amb: 25,7ºC Patm: 1009,4 Teb1: 35,2 Teb2: 34,4 Teb3: 35,6

0

T2 0 T5 6 T8 0

Triplicata 1 (350ml de inóculo) Triplicata 2 (350ml de in + 300g de pão+ 20g de NaHCO3)Triplicata 3 (300ml de in + 300g de nugget + 20g de NaHCO3)

T1 0 T4 15 T7

 12/11 - 15h

Tpt amb: 31,3ºC Patm: 1008,9 Teb1: 35,8 Teb2: 35 Teb3: 35,6

T3 0 T6 2 T9 0

112

T2 0 T5 3 T8 0

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 
T1 0 T4 13 T7

 13/11 - 15h

Tpt amb: 26,8ºC Patm: 1007,4 Teb1: 35,7 Teb2: 34,9 Teb3: 36,2

T3 0 T6 0 T9 0

153

T2 6 T5 6 T8 0

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 
T1 3 T4 16 T7

 14/11 - 15h

Tpt amb: 23,8ºC Patm: 1010,0 Teb1: 31,8 Teb2: 31,9 Teb3:  32,8

T3 9 T6 2 T9 0

210

T2 4 T5 6 T8 1

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 
T1 0 T4 21 T7

15/11 - 15h

Tpt amb: 31,4ºC Patm: 1008,9 31,2 Teb2: 32,1 Teb3: 32,3

T3 6 T6 1 T9 19

320

T2 1 T5 3 T8 0

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 
T1 0 T4 15 T7

 16/11 - 14h

Tpt amb: 34,3ºC Patm: 1005,2 Teb1: 33,5 Teb2: 32,4 Teb3: 31,6

T3 0 T6 0 T9 10

314

T2 0 T5 0 T8 0

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 
T1 0 T4 12 T7

 17/11 - 14h

Tpt amb: 21ºC Patm: 1010,5 Teb1: 31 Teb2: 31,3 Teb3: 32,3

T3 0 T6 0 T9 0

314

T2 0 T5 0 T8 0

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 
T1 0 T4 14 T7

18/11 - 15h 

Tpt amb: ºC Patm: Teb1: Teb2: Teb3: 

T3 0 T6 0 T9 0

317

T2 0 T5 0 T8 0

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 
T1 0 T4 17 T7

19/11 - 15h

Tpt amb: 22.4ºC Patm: 1007,0 Teb1: 33.3 Teb2: 31 9 Teb3: 32,3

T3 3 T6 0 T9 13

322

T2 5 T5 20 T8 3

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 
T1 0 T4 30 T7

20/11 -15 h

Tpt amb: 23,3ºC Patm: 1010,4 Teb1: 32,6 Teb2: 32,6 Teb3: 31,8

T3 8 T6 5 T9 22

Triplicata 1 Triplicata 2 Triplicata 3 
T1 0 T4 28 T7

T3 6 T6 10 T9 22

318

T2 2 T5 19 T8 12
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Apêndice 3: Gráficos - Testes de Digestão Anaeróbia por batelada – 2020 
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Apêndice 4: Potencial Hidrogeniônico (pH) inicial e final por bateladas  

 

Batelada 1 

pH inicial 
 

pH final 

Triplicata 2   Triplicata 3  
 

Triplicata 2   Triplicata 3  

T4 4,36 T7 N/A 
 

T4 3,35 T7 N/A 

T5 4,32 T8 N/A 
 

T5 3,42 T8 N/A 

T6 4,21 T9 N/A 
 

T6 3,29 T9 N/A 

 

Batelada 2 

pH inicial 
 

pH final 

Triplicata 2   Triplicata 3  
 

Triplicata 2   Triplicata 3  

T4 4,51 T7 4,43 
 

T4 4,68 T7 3,56 

T5 4,39 T8 4,39 
 

T5 4,61 T8 3,59 

T6 4,53 T9 4,48 
 

T6 4,62 T9 3,56 

 

Batelada 3 

pH inicial 
 

pH final 

Triplicata 2   Triplicata 3  
 

Triplicata 2   Triplicata 3  

T4 3,96 T7 4,33 
 

T4 3,51 T7 3,46 

T5 4,02 T8 4,32 
 

T5 3,61 T8 3,31 

T6 3,95 T9 4,09 
 

T6 3,13 T9 3,29 
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Batelada 4 

pH inicial 
 

pH final 

Triplicata 2   Triplicata 3  
 

Triplicata 2   Triplicata 3  

T4 6,88 T7 6,94 
 

T4 4,32 T7 4,38 

T5 6,91 T8 9,61 
 

T5 7,95 T8 9,19 

T6 6,96 T9 9,58 
 

T6 7,79 T9 9,12 

 

Batelada 5 

pH inicial 
 

pH final 

Triplicata 2   Triplicata 3  
 

Triplicata 2   Triplicata 3  

T4 9,2 T7 9,51 
 

T4 7,43 T7 9,2 

T5 9,35 T8 9,61 
 

T5 7,95 T8 9,19 

T6 9,28 T9 9,58 
 

T6 7,79 T9 9,12 

 

Batelada 6 

pH inicial 
 

pH final 

Triplicata 2   Triplicata 3  
 

Triplicata 2   Triplicata 3  

T4 9,1 T7 9,09 
 

T4 7,43 T7 9,2 

T5 9,17 T8 8,98 
 

T5 7,95 T8 9,19 

T6 9,05 T9 9,03 
 

T6 7,79 T9 9,12 

 

Batelada 7 

pH inicial 
 

pH final 

Triplicata 2   Triplicata 3  
 

Triplicata 2   Triplicata 3  

T4 9,04 T7 9,16 
 

T4 7,23 T7 9,02 

T5 9,12 T8 9,03 
 

T5 7,74 T8 9,21 

T6 9,08 T9 8,99 
 

T6 7,71 T9 9,08 
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Apêndice 5: Análise de composição do gás produzido  

Batelada 2 

CH4 00,1% 

O2 00,0% 

H2S 1223 PPM 

 

Batelada 3 

CH4 00,0% 

O2 03,5% 

H2S 855 PPM 

 

Batelada 4 

CH4 00,3% 

O2 02,4% 

H2S 1999 PPM 

 

Batelada 5 

CH4 00,5% 

O2 07,8% 

H2S 912 PPM 

 

Batelada 6 

CH4 00,0% 

O2 00,0% 

H2S 1549 PPM 

 

Batelada 7 

CH4 00,0% 

O2 00,0% 

H2S 1321 PPM 
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Apêndice 6: Produto – 8Rs 
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