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Resumo 

Pescados são uma fonte de alimento humano, conhecida, comum e de consumo mais elevado 

em áreas costeiras. Nos últimos anos, houve um aumento no consumo dessa proteína o que 

automaticamente também incrementou a produção de resíduos que impactam o meio 

ambiente. Um dos principais impactos da indústria pesqueira, que muitas vezes desenvolve 

suas atividades em situações de pouca regulamentação, monitoramento, e realizando 

exploração predatória, é a não destinação adequada dos seus resíduos. Entretanto, muitos 

trabalhos têm proposto o tratamento da fração orgânica dos resíduos em biodigestores 

anaeróbios, visando gerar biogás que pode ser usado como fonte energética e minimizar os 

impactos causados. Neste sentido, esse trabalho teve como objetivo desenvolver uma revisão 

bibliográfica sistemática sobre a utilização de resíduos de pescados como matéria prima para 

produção de biogás e bioprodutos, através da digestão anaeróbica identificando a eficiência 

na degradação dos resíduos da indústria de pescado e os principais parâmetros operacionais 

adotados. Para isso, a metodologia incluiu fases de busca de artigos nos principais 

buscadores acadêmicos (Scopus, Pubmed, Science Direct), de triagem (publicação nos 

últimos 5 anos – de 2017 a 2021, em língua inglesa e que seja artigo de pesquisa original), 

de extração e de análise dos dados. Os artigos foram categorizados com base na metodologia 

PRISMA, sendo uma referência para eliminar o efeito negativo do risco de viés. Ao todo foram 

obtidos 17 artigos, concidentemente em sua maioria com enfoque laboratorial, sendo 

produzida uma análise de viés, que respalda a possibilidade de aplicação do uso de resíduos 

de peixe como substrato e cosubstrato para produção de biogás, ainda que pouco utilizados 

em escalas reais e fora do ambiente acadêmico. O biogás produzido em mais de 50% dos 

artigos selecionados apresentou valores médios entre 201 e 800 mL CH4 g -1 SV, a média de 

produção de metano com cosubstrato foi cerca de 24% maior do que sem o uso de 

cosubstrato (469,73 ante 379,12 ml CH4 g -1 SV, respectivamente). As melhores condições 

para a produção de biogás em biodigestores anaeróbios foram obtidas em temperatura 

mesofílica de 37 °C como predominante e teve-se o controle do pH da parte líquida durante o 

processo. Os resultados da pesquisa baseados nos artigos demonstram potencial de resíduos 

de pescados como fonte para biometano e biogás, mas com necessidade de mais 

aprofundamento e pesquisas que ultrapassem a dimensão laboratorial e abordem um possível 

uso comercial e social, incluindo abordagem socioambiental os aspectos técnicos. 

  

Palavras chaves: digestão anaeróbica, resíduos de peixes, biogás, revisão sistemática, 

biometano. 
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Abstract 

 

Fish are a known source of human food, with higher consumption, occurring in coastal areas. 

In recent years there has been an increase in the non-consumption of this protein, which 

automatically also leads to an increasing in the production of waste that impacts the 

environment. One of the main impacts of the fishing industry, which often develops its activities 

in situations of little regulation, inspection and predatory exploitation, is the inadequate 

disposal of its residues. However, many works propose the treatment of the organic fraction of 

the residues in anaerobic biodigesters, aiming to manage the biogas that can be used as a 

source of energy and to minimize the impacts caused. In this sense, this work aims to develop 

a bibliographic review on the use of fish waste as raw material for the production of biogas and 

bioproducts, through anaerobic digestion, identifying the efficiency in the degradation of waste 

from the fishing industry and the main operational parameters adopted. For this, the 

methodology included article search phases in the main academic search engines (Scopus, 

Pubmed, Science Direct), screening (publication in the last 5 years - from 2017 to 2021, in 

English and that is an original research article), data extraction and analysis. The articles were 

categorized based on the PRISMA methodology, being a reference to eliminate the negative 

effect of the risk of bias. In all, 17 articles were obtained, most of them known to be laboratory-

focused, with a bias analysis being produced, which supports the possibility of applying the 

use of fish waste as substrate and co-substrate for biogas production, although little used on 

real scales and outside the academic environment. The biogas produced in more than 50% of 

the selected articles showed mean values between 201 and 800 mL CH4 g -1 SV, the mean 

methane production with cosubstrate was about 24% higher than without the use of 

cosubstrate (469.73 compared to 379.12 ml CH4 g -1 SV, respectively). The best conditions for 

the production of biogas in anaerobic digesters were obtained at a mesophilic temperature of 

37 °C as predominant and the pH of the liquid part was controlled during the process. The 

research results based on the articles demonstrate the potential of fish waste as a source for 

methane and biogas, but with the need for further in-depth research that goes beyond the 

laboratory dimension and addresses a possible commercial and social use, including a socio-

environmental approach to technical aspects. 

 

Keywords: anaerobic digestion, fish waste, biogas, systemathic review, biomethane. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A política alimentar mundial e brasileira tem incorporado cada vez mais uma 

política de sustentabilidade (ONU, 2020) e isso se reflete na busca por mitigar os 

impactos causados pelos rejeitos e reaproveita-los. Muitos destes resíduos que antes 

iam direto para aterros sanitários e lixões, hoje começam a ser reutilizados como 

matéria prima, produzir energia, que compõem e complementam a matriz energética 

do país; e subprodutos com valores agregados como químicos verdes.  

Neste sentido, a sociedade atual busca o bem estar, o desenvolvimento 

econômico e a sustentabilidade ambiental, (GUDYNAS, 2014), mas com um olhar 

lento sobre as transformações do processo industrial e as consequências do uso 

indiscriminado das fontes de energia. A industrialização teve como consequências: o 

êxodo rural sem planejamento, as mudanças climáticas, o efeito estufa, o 

aquecimento global, a inversão térmica. Este processo de industrialização, 

recentemente, está sendo marcado pela busca constante de novas fontes de energia 

e mais atualmente no século XX, o reconhecimento com embasamento científico de 

que algumas fontes como derivados de petróleo são finitas e poluentes. Desta forma, 

é necessário renovar a matriz energética para fontes mais ambientalmente amigáveis 

e renováveis.  

As investigações por novas fontes de energia, tentando alcançar o máximo de 

sustentabilidade, buscam reaproveitar o que antes era considerado resíduo e lixo, e 

assim diminuir a degradação do meio ambiente. A Lei nº 12.305/2010, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é um exemplo concreto da 

necessidade de organização e planejamento para direcionar o uso dos resíduos em 

nosso meio. O Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), em seu primeiro 

objetivo inclui “identificar, planejar e coordenar as ações para mitigar as emissões de 

gases de efeito estufa geradas no Brasil” o que abarca iniciativas de busca de novas 

fontes de energia verde como biogás, que pode ser implementado em diversas 

localidades, incluindo áreas costeiras e aproveitamento dos resíduos destas áreas. 

Um percentual considerável dos pescados quando processados se tornam 

resíduos, em torno de 50% da massa desses tem como destino final o lixo. No Brasil, 

em torno de 70% destes resíduos são descartados de forma incorreta, causando a 

poluição e a degradação do meio ambiente (COSTA et al, 2012). Visando mitigar esse 

impacto ambiental, alguns trabalhos da literatura reportam o uso de resíduos de peixe 
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para produção de biogás como sendo uma oportunidade. No entanto, esta tecnologia 

é ainda pouco explorada em larga escala, pois há poucos estudos que avaliam o uso 

deste substrato e das variáveis de processo que ainda não estão otimizadas. Além do 

mais, há poucos relatos sobre a viabilidade econômica e social do uso dos 

biodigestores no tratamento de resíduos da indústria de pescado. 

A produção de peixe ainda não usufrui de análise aprofundada no Brasil, seja 

de pesca marinha, continental ou aquicultura e consequentemente não se identifica 

os resíduos que são produzidos. Contudo tomando como referência dados ainda que 

incompletos, por não representar todas as formas de produção de pescado no Brasil, 

é possível ver o aumento na produção de pescado. A Associação Brasileira de 

Piscicultura (2022), em seu anuário, apontou um aumento de produção de peixes de 

cultivo em 5,93% em 2020 referente ao ano anterior e um aumento de 38,7 % desde 

2014 ano que começou o levantamento. 

Portanto, a presente investigação busca realizar uma análise do uso de 

resíduos de pescados, demonstrado em artigos publicados, para identificar o quanto 

se tem avançado internacionalmente neste campo de transformar resíduos de peixes 

em fontes de energia, em especial o biogás, através de digestão anaeróbica. A raiz 

desta investigação tem como base o reconhecimento da importância da 

sustentabilidade (ONU, 2020), e sua aplicação em realidades concretas. Também é 

relevante o fato de ser um aspecto pouco investigado e que pode contribuir com uma 

matriz de combustível mais limpa/verde, trazendo à tona também a reflexão sobre 

sustentabilidade de um sistema onde o ser humano se coloca acima e à parte da 

natureza e não como parte. 
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2. OBJETIVO 

 

Objetivo geral  

Avaliar a viabilidade tecnológica do uso de biodigestores anaeróbios no 

tratamento de resíduos de pescados e na produção de biogás, por meio da realização 

da revisão sistemática da literatura.  

  

Objetivos específicos  

Para atingir esse objetivo geral são propostos os seguintes objetivos 

específicos: 

• Identificar a eficiência dos resíduos de pescados na função de substratos 

e cosubstratos para produção de biogás e metano. 

• Comparar parâmetros operacionais aplicados ao tratamento de resíduos 

de pescado visando produção de biogás.  

• Identificar o potencial para produção de biogás a partir de resíduos de 

peixe para além da dimensão laboratorial.  
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3. REVISÃO LITERÁRIA 

 

3.1 Indústria pesqueira 

 

Os pescados são uma vital fonte de proteína animal para o consumo humano. 

A média mundial de consumo de pescado per capita tem aumentado de 9,0 kg em 

1961 para 20,5 kg em 2018, com uma taxa média de aumento de 1,5 % ao ano, 

segundo a Organização da Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – FAO ( 

2020). Juntamente com o aumento do consumo de peixe, houve também aumento na 

produção de pescado, passando de 20 milhões de toneladas em 1950 para quase 179 

milhões de toneladas em 2018, sendo 88% direcionado para o consumo humano e 

12% para fins não alimentícios, como a produção de óleo de peixe e farinha de peixes 

(FAO, 2020; SARKER, 2020). Segundo o Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento, o Brasil teve um consumo per capita média de aproximadamente 9,0 

kg habitante/ano em 2018. Mas considerando a relação capacidade de 

produção/população, o Brasil pode aumentar sua capacidade de consumo e alcançar 

o consumo recomendado pela FAO que é de 12 kg habitante/ano. 

A China se destaca por ser a maior produtora mundial de pescado 

apresentando, em 2018, cerca de 35% da produção global com a produção de quase 

60 milhões de toneladas de pescado (FAO,2020). As outras regiões apresentaram 

porcentagens menores, o restante da Ásia com 34%, a América com 14 %, Europa 

com 10 %, a África com 7% e a Oceania, com somente 1%. Entretanto, tem-se 

observado aumentos consideráveis na produção de pescado em todos os continentes, 

como pode ser observado na Figura 1(FAO, 2020). Exceções podem ser observadas 

para a Europa com diminuição gradual desde a década de 1980 e a América com 

várias oscilações desde o pico no meado da década de 1990, devido a flutuações na 

captura de anchovas por Chile e Peru. 
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Figura 1- Produção anual média de pescado da China, Ásia (excluindo a China), América, 
Europa, África e Oceania a partir da década de 1950 até os dias atuais. 
 

 

Fonte: Adaptado de FAO (2020) 

 

O Brasil já foi considerado o país com maior potencial para o desenvolvimento 

da pesca e aquicultura, principalmente devido a sua extensiva faixa litorânea de 7367 

km (IBGE, 2020). Atualmente, ocupa apenas a 13  posição na produção de peixes em 

cativeiro, e é o 8º na produção de peixes de água doce (EMBRAPA,2021). Segundo 

a FAO (2020), desde 2014 não há estatística pesqueira oficial no Brasil e os dados 

são obtidos por levantamentos realizados pela instituição e seus parceiros. No último 

levantamento realizado, o Brasil ocupava o 19° lugar dos maiores produtores de 

pescados no geral e 17º lugar considerando somente produção em cativeiros (FAO, 

2020). Na costa brasileira, pode-se observar desde a pesca industrial, realizada com 

grandes embarcações e tecnologia, até a pesca artesanal, feita em catamarã e com 

rede e anzol, passando por pesca de cativeiro e programada. 

Na Baixada Santista, a indústria pesqueira é praticada em todas as 9 cidades 

que compõem a região (Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, 

Praia Grande, Santos e São Vicente) exibindo atividades tanto da pesca artesanal 

quanto da pesca industrial (FAGUNDES et al., 2013). A pesca artesanal é uma 

atividade exercida por aproximadamente 2700 pescadores que usam pequenas 

embarcações e anzóis e rede para pegar o peixe, que é usado principalmente para o 

consumo familiar da comunidade caiçara, mas em alguns casos há comércio para 

pequenos comércios locais. A pesca industrial responde por 69,7% da produção 

desembarcada no Estado de São Paulo, em peso, com valor estimado em R$ 92,8 
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milhões anuais, sendo uma forte atividade econômica na região da Baixada Santista 

(Programa Estadual de Desenvolvimento da Pesca Industrial).  

Para permitir o consumo humano, o pescado capturado é processado em uma 

aplicação típica de produção, por meio de várias técnicas resultando em uma fração 

considerável de resíduos comestíveis e não comestíveis, como cabeças, vísceras, 

ossos, ovos, sangue e escamas (STEVENS et al., 2018). Esses resíduos representam 

aproximadamente 27% do total de peixes desembarcados da pesca, segundo o 

relatório da FAO (2020). Dependendo da espécie e do método de processamento, 

aproximadamente de 20% até 80% do corpo do peixe pode ser transformado em 

resíduos (IVANOVS et al., 2018). 

Tradicionalmente, esses resíduos do beneficiamento dos peixes são 

encaminhados para os aterros sanitários e para a incineração como métodos de 

tratamento de resíduos (ABU HANIFA JANNAT et al., 2022). Esses métodos 

apresentam altos custos operacionais e poluem o meio ambiente (CHOE et al., 2020). 

Gases tóxicos e gases de efeito estufa são liberados quando a incineração é utilizada; 

e o uso de áreas agrícolas, e a possível contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas, quando há a disposição no primeiro método são alguns dos principais 

impactos, causados ao meio ambiente desta atividade econômica (CHOE et al., 2019; 

ABU HANIFA JANNAT et al., 2022).  

Entretanto, a indústria pesqueira tem tido pouco avanço em aproveitar esses 

resíduos, quando comparado com as atividades pecuaristas terrestres. Para facilitar 

o melhor reaproveitamento dos resíduos são necessários investimentos em 

infraestrutura e em políticas públicas para incentivar o reaproveitamento dos resíduos 

no setor. No entanto, há alguns movimentos promissores em adicionar valor agregado 

aos subprodutos da indústria de beneficiamento de pescado na Noruega, que visam 

a produção de óleo de peixe, biodiesel, fertilizantes (STEVENS et al., 2018). 
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3.1 Digestão anaeróbia  

 

A digestão anaeróbia é um método que serve para decompor a matéria 

orgânica com a ajuda de uma variedade de microrganismos em condições anaeróbias, 

isto é, na ausência de oxigênio livre (JAIN et al., 2015). Os produtos finais da digestão 

anaeróbia incluem o biogás que tem entre 60-70 % de metano, 30-40% de dióxido de 

carbono e o restante são impurezas, como o sulfeto de hidrogênio; e o digestato que 

é um composto orgânico que pode ser aplicado como fertilizante e condicionante no 

solo (CHERNICHARO, 2007).  

Essa tecnologia tem sido amplamente empregada no tratamento de águas 

residuais e, mais recentemente, no tratamento da fração orgânica dos resíduos 

sólidos agroindustriais e urbanos devido à sua capacidade de reduzir a demanda 

química por oxigênio (DQO) e demanda bioquímica de oxigênio (DBO), diminuindo o 

potencial poluidor do resíduo, e de produzir energia renovável (KWIETNEWSKA & 

TYS, 2014). 

O processo de digestão anaeróbia está apresentado na Figura 2, pode-se 

observar a sua divisão em quatro etapas principais: hidrólise, acidogênese, 

acetogênese e metanogênese. Além dessas 4 etapas principais, há, também, uma 

fase complementar que é a sulfetogênese. Sendo que esta última etapa pode ter 

influência sobre o processo anaeróbico com toxidade do sulfeto, perda de rendimento 

do metano que é produzido e por consequente na qualidade do biogás. 

O primeiro passo do processo de digestão anaeróbia é a hidrólise enzimática 

no qual o substrato orgânico complexo sofre reações de hidrólise que o reduz a 

moléculas solúveis simples por meio de enzimas extracelulares (JAIN et al., 2015). 

Durante esse processo, proteínas, lipídios e carboidratos são hidrolisados a 

aminoácidos, açúcares e ácidos graxos de cadeia longa (CHERNICHARO, 2007). 

Então, os microrganismos hidrolíticos condensam o composto particulado complexo 

em substratos monoméricos ou diméricos solúveis. A reação de hidrólise desempenha 

um papel fundamental em controlar a velocidade da digestão anaeróbia (JAIN et al., 

2015). 
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Figura 2- Etapas do processo de digestão anaeróbia da matéria orgânica. 
 

 

Fonte: Chernicharo (2007); Jain et al. (2015). 
 
 

Depois disso, as bactérias fermentativas convertem os compostos reduzidos 

em uma variedade de ácido orgânicos voláteis de cadeia curta, como, ácido lático, 

ácido butírico, ácido iso-butírico, valérico e iso-valérico; e em outros produtos, por 

exemplo, dióxido de carbono e hidrogênio (JAIN et al., 2015). Em seguida, as bactérias 

acetogênicas transformam os ácidos orgânicos em acetato, dióxido de carbono e/ou 

hidrogênio. Dependendo da pressão parcial de hidrogênio no meio reacional, o ácido 

acético também pode ser produzido pela reação de homoacetogênese realizada pelas 
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bactérias acetogênicas consumidoras de H2, que utilizam as moléculas de hidrogênio 

e dióxido de carbono e produzem o ácido acético (CHERNICHARO, 2007).  

O passo final do processo de digestão anaeróbia é a etapa de metanogênese, 

no qual uma variedade de bactérias e arqueias consumidoras de acetato, dióxido de 

carbono e hidrogênio produzem o metano (JAIN et al., 2015). 

Os parâmetros operacionais e as configurações dos reatores podem classificar 

o processo de digestão anaeróbia (JAIN et al., 2015). Baseado na continuidade do 

fluxo de entrada, o processo pode ser contínuo quando a alimentação do reator é feita 

continuamente e em batelada quando a alimentação é feita uma única vez. Com 

relação às temperaturas de operação do reator, o processo de digestão anaeróbia 

pode ser psicrofílica quando a temperatura operacional é inferior a 20 °C; mesofílica 

quando a temperatura está entre 20 e 40 °C e termofílica quando a temperatura 

operacional é superior a 45 °C. Quanto aos tipos de reatores eles têm biomassa 

aderida ou suspensa, ter fluxo pistonado, ser de mistura completa, com recirculação 

ou não. (BARCELOS, 2009). 

Nos tratamentos anaeróbios, esses mesmos parâmetros podem influenciar o 

desempenho do processo quanto à remoção de matéria orgânica e na produção de 

biogás e bioprodutos (JAIN et al., 2015). Dessa forma, existe uma limitação de 

encontrar investigações com parâmetros semelhantes em função da larga variedade 

de composição de resíduos e escolha de parâmetros operacionais (MATA-ALVAREZ, 

CECCHI, & TILCHE, 2000). 

A digestão anaeróbia (DA), é uma alternativa para micro geração de energia 

distribuída conforme Resolução normativa nº 687/2015 da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL) possibilitando que diversos interessados se organizem em 

consórcio ou em uma cooperativa, instalem uma micro ou mini geração distribuída e 

utilizem a energia gerada para redução das faturas dos consorciados ou cooperados 

(ANEEL, 2015), existindo a possibilidade de obtenção de Reduções Certificadas de 

Emissões (RCEs). Portanto a digestão anaeróbia é uma ferramenta promissora para 

a produção de biogás e biometano, obtido a patir de um processo de purificação do 

biogás, que vem tem aumentado a sua participação no cenário brasileiro de 

bioenergia, pois, também, permite garantir os benefícios ambientais (BUCKER et al., 

2020; FREITAS et al., 2019).  
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3.2 Biodigestor 

 

O biodigestor é uma tecnologia antiga e já utilizada em vários países com 

diferentes matérias primas através da digestão anaeróbica. Países de grande 

população como índia e China, utilizam há várias décadas esta tecnologia de maneira 

planejada. Os biodigestores trabalham com substrato, mas também com cosubstrato 

que interfere no processo de eficiência (EMBRAPA, 2021).  

Os biodigestores podem ser operados de maneira contínua em que o substrato 

é carregado regularmente e o processo acontece sem interrupções, exceto para 

reparos, limpezas e manutenções. Esses processos contínuos podem ser 

completados em um único estágio ou em dois estágios separados. Nos biodigestores 

contínuos de estágio único, o processo inteiro da conversão da matéria orgânica 

complexa a biogás ocorre em um único compartimento, como pode ser observado na 

Figura 3(JAIN et al., 2015).  

 

Figura 3 - Biodigestor contínuo de único estágio.  
 

 

 
Fonte: Adaptado de (JAIN et al., 2015). 

 

Os biodigestor contínuo de dois estágios é uma tecnologia que separa 

fisicamente o processo da digestão anaeróbia em duas câmaras. Na primeira câmara, 

ocorre as etapas de hidrólise e acidogênese, as fases iniciais da digestão anaeróbia. 

No outro compartimento, ocorre a metanogênese dos ácidos orgânicos diluídos 

gerando o biogás, como pode ser observado na Figura 4 de (JAIN et al., 2015). Essa 

tendência de separação em dois estágios vem ganhando destaque a partir da 
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produção biológica de hidrogênio que pode ser obtida nos reatores de primeiro 

estágio, aumentando a recuperação energética (FERRAZ JUNIOR et al., 2016). 

 

Figura 4 - Biodigestor contínuo de dois estágio.  
 

 

Fonte: Adaptado de (Jain et al., 2015). 

 

 

Outro tipo muito comum de biodigestor, é o biodigestor em batelada. As 

alimentações de substratos nesses biodigestores ocorrem entre intervalos, 

normalmente, depois que o reator é esvaziado uma vez que o processo de digestão 

anaeróbia é terminado. Essa abordagem visa evitar irregularidades na produção do 

biogás (JAIN et al., 2015).  

O biodigestor conhecido como modelo indiano tem facilidade construtiva e 

operacional, podendo ser operado de maneira contínua ou em batelada. A cúpula de 

gás desse biodigestor desliza lateralmente em um selo hídrico, aumentando o volume 

de gás armazenado (Figura 5) mantendo a pressão constante no sistema (JAIN et al., 

2015). Como, também, pode ser observado na Figura 5, esse biodigestor tem dois 

compartimentos na câmara de fermentação sendo ligada a entrada do sistema que 

retém maior porcentagem de sólidos e outra conectada a saída. No entanto, o alto 

custo de instalação e manutenção destes biodigestores, tornou o projeto dele obsoleto 

para uso em pequenas escalas (JAIN et al., 2015). 
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Figura 5 - Biodigestores do modelo indiano e modelo chinês.  
 

 

Fonte: Adaptado de (JAIN et al., 2015). 

 

Outro biodigestor, bastante descrito na literatura, é o biodigestor do modelo 

chinês que funciona usando o princípio da prensa hidráulica (TORRES et al., 2021). 

O aumento de pressão resultante do armazenamento do biogás resultará no 

deslocamento do efluente da câmara de fermentação para a caixa de saída (Figura 

5). Esse biodigestor pode ser construído enterrado em formato cilíndrico com o teto 

impermeável, podendo ser construído em alvenaria ou em concreto, diminuindo os 

custos de instalação (JAIN et al., 2015).  

 

 

3.3 Tipos de reatores 

 

Entre os tipos de processos, descontínuo, contínuo, semi contínuo existem 

diversos reatores que possuem características específicas e são escolhidos em 

função do contexto de uso. 

O reator em batelada é um dos mais mencionados nos artigos científicos pois 

apresenta regime fechado, não tendo entradas e saídas contínuas do sistema (Figura 

6). Outra vantagem é que possibilitam versatilidade de uso, sendo bastante usados 

em escalas para suprir necessidades de pequenas empresas e nível laboratorial. É 

destacado a alta conversão, e após uma limpeza o mesmo reator pode ser usado para 

um novo experimento e produto. Seu custo fica inviável se for para grande escala. 
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Figura 6 - Reator Batelada. 

 

Fonte: FOGLER (2014) 
 

 

Entre os reatores contínuos o que mais se destaca é o CSTR que são tanques 

que contém um agitador, como pode ser visto na Figura 7. Tem sua fabricação 

relativamente simples, podem ter seus parâmetros como temperatura facilmente 

monitorada se comparado com o de batelada, mas possuem em geral valores de 

conversão menores que os em batelada. 

 

Figura 7 - Reator contínuo. 
 

 

Fonte: FOGLER (2014) 

 

Outro tipo de reator contínuo é o reator tubular (PFR) na Figura 08 que 

apresenta a forma de tubos, usados principalmente em fase gasosa, manutenção fácil, 

com grandes taxas de conversão. Contudo é difícil de controlar a temperatura do 

reator. 
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Figura 8 - Reator PFR. 
 

 

 
Fonte: FOGLER (2014) 

 

 

3.4 Biogás e bioprodutos 

As fontes renováveis são predominantes no Brasil em compração com as não 

renováveis, com predominância entre as renováveis da fonte hidráulica e seguido de 

biomassa, onde se encontra o biogás. Entre as fontes de biogás, há a predominância 

dos aterros sanitários com 51%, seguido do setor industrial de alimentos e bebidas 

com 25%, suinocultura com 14% e lodo de esgoto com 6%. (BNDES, 2022). Entre os 

bioprodutos, derivados de resíduos de pescados, temos silagem de peixes, farinha de 

peixe, compostagem e o biogás. 

O biogás é uma mistura gasosa a partir da decomposição anaeróbia de 

materiais orgânicos, sendo este gás composto majoritariamente de metano e dióxido 

de carbono, com pequenas quantidades de ácido sulfídrico e amônia. O metano, 

principal produto do biogás, pode ser utilizado como fonte de energia, principalmente 

em áreas rurais, urbanas, tanto para uso residencial quanto industrial (ZANETTE, 

2009). Desta maneira, o uso do biogás tem impacto direta na composição da matriz 

energética local, diminuindo o passivo ambiental, descentralizando a geração de 

energia, aumenta o nível da segurança energética. Mas para que isso ocorra de forma 

eficiente pensando em uma matriz multifacetada e complexa, é preciso pesquisa e 

orientação técnica.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa tem como referência metodológica a revisão bibliográfica 

sistemática (PRODANOV, 2013) sobre reaproveitamento de resíduos de peixes e 

digestão anaeróbica. Tem o objetivo de apresentar e comparar aspectos sobre 

resíduos e substratos utilizados, eficiência energética, tipos de biodigestores, 

viabilidade economia e dimensão sócio ambiental são retratados em diferentes artigos 

científicos. Para isso foi proposto o fluxo apresentado na Figura 9. 

 

Figura 9 - Etapas de Investigação. 

 

 

Na fase de busca de material, realizou-se uma pesquisa eletrônica em 

plataformas de investigação cientifica:  PUBMED, SCOPUS, e Science Direct, usando 

as palavras chaves “fish waste and digestion anaerobic”. As pesquisas nas 

plataformas se delimitaram a trabalhos em forma de artigo em inglês, publicado entre 

os anos de 2016 e 2021, sejam revistas impressas ou digitais, com reconhecimento 

na área acadêmica e científica. Trabalhos como teses, dissertações e monografias 

não foram considerados. Os artigos de revisão bibliográfica também foram excluídos 

da pesquisa, focando somente em artigos originais. 

Foi feita a triagem dos artigos, descartando os artigos que apareciam em mais 

de um dos buscadores utilizados. Após essa primeira segregação, foi feita a leitura do 

título buscando trabalhos que utilizavam os resíduos de peixe para a produção de 

biogás ou de bioenergia e que contenham esse termo no título.  

Após essa estratégia de busca aplicada, os artigos selecionados foram lidos 

inteiros e aplicados a um formulário para extração de dados dos estudos de avaliação 

da produção de bioenergia e degradação anaeróbia de resíduos de peixes. O 

formulário está apresentado no Quadro 1. Os dados extraídos pretendem identificar o 

tipo de resíduos e substratos utilizados, a configuração do biorreator estudado, a 

Fase da 
busca de 
material

Fase de 
triagem

Fase de 
extração 
de dados

Fase de 
análise
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eficiência na produção de biogás (bioenergia) e na remoção de matéria orgânica, além 

de fazer uma análise econômica e socioambiental. 

 

Quadro 1 - Formulário para extração de dados dos estudos de produção de biogás com 
resíduos de peixe. 

 

Informações gerais 

Título do artigo  Periódico: 

Número do estudo:  Ano de publicação: 

Autores:  País de correspondência do autor:  

Desenho do estudo 

Tipo de reator:  Volumes do reator: 

Temperatura de 

operação: 

 Inóculo utilizado: 

pH de operação inicial:  Há cosubstrato: 

Houve caracterização 

de material? 

 Padronização do efluente: 

 

Métodos utilizados (  ) padronizados 

(   ) outros 

 

Modelo estatístico  (   ) sim 

(   ) não 

Qual? 

Extração de dados 

Maior eficiência de 

remoção de matéria 

orgânica. 

Taxa: 

Porcentagem 

Condição de operação encontrada: 

Maior produção de 

biogás. 

Taxa (mL L=1): 

Porcentagem 

Condição de operação encontrada 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Para melhorar o processo de elegibilidade dos artigos selecionados, diminuindo 

o erro sistemático que possa ameaçar a validade do estudo de revisão de sistemática, 

foi trabalhada uma analise de viés. Para isso foi construído uma análise de víeis 

baseada na metodologia PRISMA, que é bastante utilizada na área da saúde e do 

meio ambiente para credenciar e evidenciar o nível das materiais bases de pesquisa 

e diminuir os erros sistemáticos que possam ameaçar a validade do estudo de uma 

revisão sistemática. 
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A metodologia PRISMA prevê 27 itens para serem avaliados, porém muitos não 

são adequados aos trabalhos selecionados. Desta forma, foram selecionadas 11 

questões que estão apresentados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Apresentação dos critérios da metodologia PRISMA para análise de víeis. 
 

Critérios 

Resumo estruturado (objetivos, metodologia, resultados e conclusão) 

Introdução com descrição da justificativa 

Apresentação dos objetivos 

Descrição dos métodos utilizados (análise físico-químicas, dos reatores e operação) 

Descrição dos métodos estatísticos utilizados 

Apresentação dos resultados 

Análise e discussão dos resultados 

Comparação dos resultados 

Apresentação da conclusão 

Apresentação do impacto do trabalho para área 

Referências bibliográficas 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Após a verificação destes parâmetros, foi atribuída uma classificação ao artigo 

de acordo com a quantidade de parâmetros presentes. Caso o artigo tivesse entre 9 

e 11 parâmetros presentes ele receberia a classificação de excelente, pois continha 

todos os requisitos para a compreensão e replicação do artigo/experimento. Se 

apresentasse entre 6 e 8 parâmetros, o artigo recebia a classificação de regular, com 

alguma deficiência para a compreensão e replicação do artigo/ experimento. Caso o 

artigo apresentasse menos de 6 parâmetros, ele recebia a classificação de ruim, pois 

o trabalho não continha as informações necessárias para sua compreensão e 

reprodutibilidade. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Seleção de artigos 

Durante a fase de busca, utilizando as palavras chaves “fish waste and 

digestion anaerobic” obteve-se um total de 3109 trabalhos, como pode ser observado 

na Tabela 1. O buscador Pubmed retornou 89 artigos, a plataforma Scopus 159 e na 

ScienceDirect foram obtidos 2861 trabalhos (Tabela 1). Essa grande quantidade de 

resultados obtidos demonstra que o reaproveitamento de resíduos de pescado é 

assunto que está em destaque em busca da sustentabilidade e de tornar a indústria 

do pescado mais circular, já incluídos entre os ODS – Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentáveis da ONU, através dos itens 7 (energia limpa e sustentável) e 14 (Vida na 

água) (ONU, 2021).  

Tabela 1 - Seleção de artigos 

BUSCADOR 
ARTIGOS 

ENCONTRADOS 

ARTIGOS 

SELECIONADOS 

PUBMED 89 02 

SCOPUS 159 05 

SCIENCDIRECT 2861 03 

PUBMED E SCOPUS - 02 

PUBMED E SCIENCEDIRECT - 01 

SCOPUS E SCIENCEDIRECT - 04 

Total 3109 17 

 

Fonte: Autoria própria 

 

O número total de artigos selecionados foi relativamente baixo se comparado 

com produção acadêmica onde os substratos para produção de biogás são de origem 

bovina ou suína. Mudando a sintaxe de busca para “bovine and anaerobic digestion” 

obteve-se 372 trabalhos na PubMed, 8790 no ScienceDirect e 512 no Scopus, no total 

são quase três vezes mais resultados do que quando foi usado a sintaxe de busca de 

“fish waste and anaerobic digestion”. Isso mostra que o assunto sobre o 

reaproveitamento de resíduos de peixe é pouco explorado e muitos trabalhos ainda 

precisam ser desenvolvidos para que a tecnologia da digestão anaeróbia ser 

empregada para tratar este tipo de resíduos. 

Ao analisar a Tabela 1 e Figura 10, observa-se que o buscador PubMed 

retornou apenas 3% de todos os trabalhos, sendo a menor taxa de retorno quando 

comparado com os demais buscadores de artigos científicos, embora seja um 
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buscador gratuito e de livre acesso para o público em geral (FALAGAS et al., 2008). 

Esse buscador é o principal repositório de trabalhos das áreas de ciências médicas e 

biomédicas, já que foi desenvolvido por uma divisão dos Institutos Nacionais em 

Saúde dos Estados Unidos (NIH – National Institutes of Health) (FALAGAS et al., 

2008).  

O buscador Science Direct foi o que apresentou a maior quantidade de 

trabalhos quando foi usada a sintaxe de busca “fish waste and digestion anaerobic”, 

apresentando 2861 trabalhos (Tabela 1 e Figura 10), mais de 90% dos trabalhos 

selecionados. Essa grande quantidade pode ser justificada pelo buscador Science 

Direct contemplar os mais diversos campos das ciências, como, engenharia, geologia, 

biologia e agricultura; por isso, a sintaxe de busca resultou em uma grande quantidade 

de trabalhos (FALAGAS et al., 2008). 

Aplicando os critérios de triagem apresentados no material e métodos, foram 

selecionados 17 artigos, sendo 2 obtidos na Pubmed, 5 na Scopus, 3 no Science 

Direct e 7 que apareciam em mais de dois buscadores, como pode ser observado na 

Figura 10. 

 

Figura 10 - Apresentação dos trabalhos seleção. 

 

 
Fonte: Autoria própria 

O Quadro 3 apresenta a distribuição espacial das 17 publicações selecionadas. 

Entre todos os artigos selecionados observa-se que a China representa o país com a 

maior quantidade de trabalhos, sendo 4 artigos selecionados representado quase 25% 
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de todos os artigos (Quadro 3 e Figura 11). A China é uma das principais potências 

na aquicultura que vem crescendo nas últimas décadas, produzindo mais de 37,7 

milhões de toneladas de peixes e derivados, representando quase 60% da produção 

mundial de pescado (XU et al., 2017; MO et al., 2018). 

 

Quadro 3 - Informação dos artigos. 
 

Titulo Pais Referência 

By-products of fish-oil refinery as potential substrates for 
biogas production in Norway: A preliminary study 

Noruega Sarker, 2020 

Drying or anaerobic digestion of fish sludge: Nitrogen 
fertilisation effects and logistics 

Noruega Brod et al, 2017 

Effects of inoculum to substrate ratio and co-digestion with 
bagasse on biogas production of fish waste 

China Xu et al., 2017 

Towards the Anchovy Biorefinery: Biogas Production from 
Anchovy Processing Waste after Fish Oil Extraction with 
Biobased Limonene 

Italia Paone et al, 2021 

Anaerobic co-digestion of waste activated sludge and fish 
waste: Methane production performance and mechanism 
analysis 

China Wu et al, 2021 

Biomethane Potential of Sludges from a Brackish Water 
Fish Hatchery 

Italia Borso et al, 2021 

Unifcation of Waste Management from Fish and Vegetable 
Markets Through Anaerobic Co-digestion 

India Akshaya et al, 2018 

Experimental and kinetic study of biogas production of fish 
processing industry in anaerobic digestion as future 
renewable energy resources 

Bulgária Jos et al, 2020 

Fish waste: An efficient alternative to biogas and methane 
production in an anaerobic mono-digestion system 

Brasil Bucker et al, 2020 

Biogas production from saline wastewater of the 
evisceration process of the fish processing industry 

México Picos-Benitez et al, 2019 

Economic feasibility and sensitivity analysis of fish waste 
processing biorefinery 

Republica 
Theca 

Kratky et al, 2020 

Process performance of anaerobic co-digestion of waste 
activated sludge and aquaculture sludge 

China Wu et al, 2020 

Effect of bamboo hydrochar on anaerobic digestion of fish 
processing waste for biogas production 

China Choe et al, 2019 

Synergistic effects of anaerobic co-digestion of whey, 
manure and fish ensilage 

India Vivekanad et al, 2017 

Saline fish wastewater in biogas plants - Biomethanation 
toxicity and safe use 

Dinamarca Letelier-Gordo et al, 2020 

Biomethane from fish waste as a source of renewable 
energy for artisanal fishing communities 

Colombia Cadavid-Rodrigues et al, 
2019 

Approach for modelling anaerobic digestion processes of 
fish waste 

Letonia Ivanovs et al, 2018 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 11: Relação artigos selecionados e país. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Outro destaque, no Quadro 3 e na Figura 11, é a Noruega com 13% dos artigos 

selecionados que é o segundo maior exportador de pescados e seus derivados, atrás 

apenas da China (AHUJA et al., 2020). A indústria do pescado é o segundo maior 

segmento da economia norueguesa, perdendo somente para a indústria de óleo e 

gás. A produção anual de pescado da Noruega é aproximadamente 2,4 milhões de 

toneladas de pescado, o que representa 1,7 % da produção mundial (SARKER, 2020). 

Também pode-se observar no Quadro 3 e na Figura 11 a ausência de países 

africanos que pode ser explicada pela baixa taxa de consumo média per capita de 

pescado de 9,6 Kg pessoa-1 ano-1, enquanto nos demais continentes este consumo 

per capita é maior que 15 Kg pessoa-1 ano-1 (FAO, 2016). Entretanto, mesmo com 

essa ausência, pode-se observar que a preocupação com os resíduos da indústria 

pesqueira é algo global com vários países tentando encontrar soluções que viabilizem 

o uso deste substrato para a produção de bioenergia e garantindo a maior 

circularidade neste negócio. 

A  

Figura 12 mostra a discriminação temporal dos artigos publicados entre os anos de 

2016 e 2021. Como pode ser observado, a maioria dos trabalhos selecionados (9 no 

total) foram publicados nos dois últimos anos, 2020 e 2021, mesmo com a pandemia 

da COVID-19 que impôs o isolamento social e o trabalho remoto. Isso demonstra que 

a busca para melhorar a gestão dos resíduos da indústria da pesca é um tema 

relevante e de interesse ainda mais com os objetivos do desenvolvimento sustentável 

propostos pela Organização das Nações Unidas em 2015. 
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Figura 12 - Discriminação temporal dos artigos publicados entre os anos de 2016 e 2021. 

 

Fonte: Autoria própria 

Entre os artigos selecionados, nem todos apresentaram dados que pudessem 

ser comparados, tendo como objetivo comparar a eficiência energética. O artigo de 

Brod (2017) não apresenta dados sobre produção de biogás, mas apresenta uma 

possibilidade de utilizar como fertilizante, demonstrando que mesmo que 

determinados resíduos de peixe não sejam eficientes para produção de energia, é 

possível buscar outras fontes. A pesquisa de Letelier (2020) também aborda um tema 

relevante como a toxicidade presente em águas residuais de peixes com diferentes 

salinidades, mas sem profunda análise sobre eficiência energética. 

 

5.2 Análise de viés  

O Quadro 4 apresenta os resultados da análise de viés. Como pode ser 

observado 82,35% dos artigos selecionados apresentaram entre 9 e 11 parâmetros 

recebendo a classificação de “suficientes”. Entretanto, três (17,65 %) artigos 

apresentaram entre 7 e 8 requisitos analisados, recebendo a classificação de 

“relativamente suficientes”. Nenhum artigo selecionado para a revisão sistemática foi 

classificado como insuficientes a partir do requisitos pré-determinamos. Isso mostra 

que os artigos selecionados são relevantes e apresentam escritas e metodologias 

claras que corroboram para a compreensão e a reprodutibilidade dos experimentos 

apresentados.  
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Quadro 4 - Resumo da análise de viés dos artigos selecionados para revisão sistemática. 
 
 
 

Artigo 
Resu-

mo 
Introdu-

ção 
Objetivo

s 

Descrição 
dos 

métodos 
utilizados 
(análise 
físico-

químicas, 
dos 

reatores e 
operação) 

Descrição 
dos 

métodos 
estatístico 
utilizados 

Apresentação 
dos 

resultados 

Análise e 
discussão 

dos 
resultados 

Comparação 
dos 

resultados 
Conclusão 

Impacto 
para área 

Referên-
cias 

Requisitos 
buscados 

Sarker, 
2020 

Presen-
te 

Presen-
te 

Presente Presente - Presente Presente Presente Presente  Presente 09 (Suficientes) 

Brod et al, 
2017 

Presen-
te 

Presen-
te 

Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 11(Suficientes) 

Xu et al., 
2017 

Presen-
te 

Presen-
te 

Presente Presente - Presente Presente - - - Presente 
07 

(Relativamente 
suficientes) 

Paone et 
al, 2021 

Presen-
te 

Presen-
te 

Presente Presente - Presente Presente - Presente - Presente 
08 

(Relativamente 
suficientes) 

Wu et al, 
2021 

Presen-
te 

Presen-
te 

Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 11 (Suficientes) 

Borso et al, 
2021 

Presen-
te 

Presen-
te 

Presente Presente - Presente Presente Presente Presente Presente Presente 10 (Suficientes) 

Akshaya et 
al, 2018 

Presen-
te 

Presen-
te 

Presente Presente - Presente Presente Presente Presente  Presente 10 (Suficientes) 

Jos et al, 
2020 

Presen-
te 

Presen-
te 

Presente Presente Presente Presente - - Presente Presente Presente 9 (Suficientes) 

Bucker et 
al, 2020 

Presen-
te 

Presen-
te 

Presente Presente - Presente Presente Presente Presente Presente Presente 10 (Suficientes) 
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Artigo 
Resu-

mo 
Introdu-

ção 
Objetivo

s 

Descrição 
dos 

métodos 
utilizados 
(análise 
físico-

químicas, 
dos 

reatores e 
operação) 

Descrição 
dos 

métodos 
estatístico 
utilizados 

Apresentação 
dos 

resultados 

Análise e 
discussão 

dos 
resultados 

Comparação 
dos 

resultados 
Conclusão 

Impacto 
para área 

Referênc
ias 

Requisitos 
buscados 

Picos-
Benitez et 
al, 2019 

Presen-
te 

Presen-
te 

Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 11 (Suficientes) 

Kratky et 
al, 2020 

Presen-
te 

Presen-
te 

Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente  Presente 10 (Suficientes)) 

Wu et al, 
2020 

Presen-
te 

Presen-
te 

Presente Presente Presente Presente Presente  Presente Presente Presente 10 (Suficientes) 

Choe et al, 
2019 

Presen-
te 

Presen-
te 

Presente Presente  Presente Presente Presente Presente Presente Presente 10 (Suficientes)) 

Vivekanad 
et al, 2017 

Presen-
te 

Presen-
te 

Presente Presente  Presente Presente  Presente  Presente 
8 (Relativamente 

suficientes) 

Letelier-
Gordo et 
al, 2020 

Presen-
te 

Presen-
te 

Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 11 (Suficientes)) 

Cadavid-
Rodrigues 
et al, 2019 

Presen-
te 

Presen-
te 

Presente Presente  Presente Presente Presente Presente Presente Presente 10 (Suficientes) 

Ivanovs et 
al, 2018 

Presen-
te 

Presen-
te 

Presente  Presente Presente Presente  Presente Presente Presente 9 (Suficientes) 

 

Fonte: autoria do autor 
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A descrição dos métodos estatísticos utilizados e a comparação dos resultados 

foram os parâmetros que mais estiveram ausentes nos artigos selecionados. Isso se 

deve, pois, muitos trabalhos não utilizam um espaço amostral significativo, ou seja, 

não realizam quintuplicata ou apresentam 30 amostras para realizar a análise dos 

dados utilizando as ferramentas dos modelos estatísticos. Além disso, a comparação 

com outros resultados às vezes não está presente devido a diferentes condições 

operacionais impostas ao tratamento de resíduos o que inviabiliza a comparação dos 

dados.  

 

5.3 Análise das Condições Operacionais – Temperatura, pH e tempo de 

incubação, substrato e DQO 

 

A Tabela 2 apresenta os dados de pH, temperatura e tempo de incubação 

apresentados pelos artigos selecionados para esta revisão sistemática sobre a 

produção de biogás a partir de resíduos de peixes.  

 

Tabela 2 - Dados operacionais de temperatura, pH inicial e período de incubação encontrados 
nos 17 artigos selecionados. 

Artigo 
Temperatura 

(°C) 
pH 

Tempo de  
incubação (dias) 

Sarker, 2020 39 ± 1 6 a 9 65 
Brod et al., 2017 20 7 64 
Xu et al., 2017 37 ± 1 6,9 a 7,2 25 

Paone et al., 2021 35 ± 0,5 7,3 a 7,5 35 
Wu et al., 2021 37 6,2 a 7,3 50 

Borso et al., 2021 38 5,9 ± 0,2 36 
Akshaya et al., 2018 - 7,3 ± 0,7 51 

Jos et al, 2020 - 5 a 7 - 
Bucker e al., 2020 35 7,9 ± 0,2 21 

Picos-Benitez et al., 2019 - - - 
Kratky et al., 2020 37 - - 

Wu et al., 2020 37 ± 1 6,6 ± 0,8 35 
Choe et al., 2019 -  - 36 

Vivekanad et al., 2017 37 7,2 22 
Letelier-Gordo et al., 2020 37 7 60 

Cadavid-Rodrigues et al., 2019 35 – 37 6,2 a 6,9 28 
Ivanovs et al, 2018 - - 67 

-: dado não fornecido 

Fonte: Autoria própria. 

 

Pode-se observar pela Figura 13 e na Tabela 2, que todos os experimentos 

foram realizados em condições mesofilicas de temperatura entre 35 e 39 °C, sendo a 

mais frequente a temperatura 37 °C, com o uso em 6 artigos selecionados 
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representando 54% dos que mostraram dados sobre temperatura. A temperatura é 

um importante fator que afeta o metabolismo da comunidade microbiana anaeróbia e 

a atividade enzimática. Desta maneira, este parâmetro influencia subsequentemente 

a eficiência de degradação da matéria orgânica, o rendimento energético e a 

estabilidade de produção de biogás (NIE et al., 2021). Assim, muitos trabalhos são 

realizados em condições mesofílicas pois, nestas, as taxas de produção de metano 

são elevadas variando entre 0,03 e 0,65 L CH4 gSV-1 d-1 (NIE et al., 2021). Portanto, 

o tempo necessário para degradar o resíduo orgânico é diminuído e pode-se, assim, 

diminuir o tamanho do biodigestor a ser empregado (JAIN et al., 2015). 

Vale a pena ressaltar que, para outros tipos de resíduos orgânicos, as 

temperaturas termofílicas, maiores que 45 °C, também são reportadas como 

excelentes para a produção de biogás, visto que alguns microrganismos conseguem 

dobrar sua velocidade de degradação de matéria orgânica e produção de metano (NIE 

et al., 2021). No entanto, nenhum dos trabalhos selecionados operaram os 

biorreatores anaeróbios com resíduos de peixes nesta temperatura, por causa dos 

problemas associados com o aquecimento dos biodigestores (JAIN et al., 2015). 

 

Figura 13 - Distribuição das condições de temperaturas usadas para o tratamento de resíduos 
de pescado em digestores anaeróbios nos artigos selecionados. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Outro parâmetro operacional que influencia muito o processo da digestão 

anaeróbia é o pH. Analisando a Tabela 2, pode-se observar que os artigos 

selecionados trabalharam com pH inicial entre 6 e 9. Os pH dos resíduos da indústria 

do pescado costumam ser próximo a neutralidade (CHOWDHURY et al., 2010). Além 
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disso, valores muito baixos de pH, normalmente menores do que 3, podem inibir as 

ações dos microrganismos metanogênicos e valores de pH muito acima da 

neutralidade pode permitir a formação de compostos tóxicos para o processo de 

digestão anaeróbica (CREMONEZ et al., 2021; PANIGRAHI &. DUBEY, 2019). Por 

essa razão, a faixa ideal para todo o processo de digestão anaeróbia é próxima a 

neutralidade, devido à alta sensibilidade dos microrganismos metanogênicos a 

diferentes condições de pH (CREMONEZ et al., 2021; SARATALE et al., 2018; MAO 

et al., 2015; JAIN et al.; 2015). 

Durante o processo de digestão anaeróbia o pH do meio pode diminuir, caso 

as velocidades da hidrólise e de produção de ácidos orgânicos voláteis sejam maiores 

do que as velocidades de consumo. Então, para evitar flutuações no pH e 

consequentemente a inibição dos microrganismos metanogênicos, os ácidos 

orgânicos produzidos durante a digestão anaeróbia devem ser tamponados pela 

alcalinidade do substrato ou de outro composto, como, o bicarbonato de sódio, 

carbonato de cálcio, hidróxido de sódio, bicarbonato de cálcio entre outros 

(CREMONEZ et al., 2021). 

Na Tabela 2 e na Figura 14, pode-se observar que diferentes tempos de 

incubação ou diferentes tempos de duração do experimento foram usados nos artigos 

selecionados. Destaca-se que a maioria dos trabalhos apresentaram tempo de 

duração do experimento entre 25 e 50 dias (Figura 14). Isso pode estar relacionado 

com a dificuldade de se degradar os resíduos da indústria de pescado que é rico em 

lipídios e proteínas (CHOWDHURY et al., 2010; WU & SONG, 2021). Os lipídios são 

os compostos com os maiores potenciais de produção, embora sempre apresentam 

elevados tempos para sua degradação em biodigestores, requerendo quase sempre 

o pré-tratamento com uso de enzimas para acelerar o processo de digestão anaeróbia 

(CREMONEZ et al., 2021). Além disso, um efetivo tempo de incubação ou tempo de 

retenção hidráulica dependerá da composição do substrato, sendo tipicamente 

necessário algumas semanas para a degradação dos resíduos de pescados. Uma 

redução do tempo de incubação pode levar a acumulação de ácidos orgânicos 

voláteis, enquanto, um tempo maior resultará numa utilização ineficiente do 

biodigestor (MAO et al., 2015).  
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Figura 14 - Distribuição do período experimental utilizado entre os diferentes artigos 
selecionados. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A digestão anaeróbia dos resíduos de pescados pode produzir elevadas 

concentrações de amônia (NH3) e ácidos orgânicos que podem inibir a atividade 

enzimática dos microrganismos metanogênicos requerendo assim tempos de 

incubação maiores do que os observados para os resíduos agrícolas, como esterco 

de suínos e bovinos (YULISA et al., 2022). Os níveis de amônia nos biodigestores 

tratando resíduos de pescado variam entre 4 a 5,7 g NH4
+-N L-1, o que pode tornar o 

processo de produção de biogás instável devido a inibição de até 56% da atividade 

metanogênica do consórcio microbiano presente no biorreator (YAN et al., 2019). Os 

longos ácidos orgânicos voláteis podem aderir na superfície celular dos 

microrganismos metanogênicos, limitando o metabolismo celular o e processo de β-

oxidação, em alguns reatores em batelada cerca de 50% da atividade metanogênica 

da comunidade microbiana foi inibida quando as concentrações de ácidos orgânicos 

de cadeia longa variaram entre 0,1 e 0,9 gL-1 de oleato (TIAN et al., 2018).  

A concentração de matéria orgânica varia muito nos tipos de resíduos, como, 

pode ser observado. Dos 17 artigos selecionados, somente 7 artigos apresentavam a 

demanda química de oxigênio (DQO), como um parâmetro indireto da concentração 

de matéria orgânica, como pode ser observado na Tabela 03 e na Figura 15. Mesmo 

assim, pode-se notar uma grande amplitude com concentrações variando de 200 mg 

DQO L-1 a 18522 mg DQO L-1 (Tabela 3, Figura 15). Na literatura, encontra-se essa 

grande variação na concentração para efluentes da indústria de pescados, Chowdhury 
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et al. (2010) reportam que a DQO pode variar entre 216 e 50000 mg DQO L-1, e essa 

grande variação está relacionada com o processo de beneficiamento do pescado que 

origina o resíduo e quantidade de água que consome a indústria da pesca (ABU 

HANIFA JANNAT et al., 2022). Além disso, o tipo de matéria prima processado na 

indústria pesqueira também pode influenciar as características dos resíduos gerados, 

como pode ser observado na Tabela 3 (CHOWDHURY et al., 2010; ABU HANIFA 

JANNAT et al., 2022). 

 

Tabela 3 - Concentração de DQO inicial, tipo de substrato e cosubstrato e as espécies de 
pescados abordados nos artigos selecionados para esta revisão sistemática. 
 

Artigo 
DQO afluente 

(mg L-1) 
Substrato Cosubstrato Espécie 

Sarker, 2020 429 
Ensilagem de 

peixes 

Subprodutos da 
refinaria de óleo de 

peixe 
Diversos 

Brod et al., 2017 - Lodo de peide - Diversos 

Xu et al., 2017 13054 ± 55 

Resíduos de 
peixe (mono-

digestão) vísceras 
escamas 

Bagaço de usina de 
açúcar 

Diversos 

Paone et al., 2021 - Lodo de Enchova - Enchova 
Wu et al., 2021 1552 Resíduo de peixe Lodo ativado Carpa e Tilápia 

Borso et al., 2021 3680 ± 220 
Aguas residuais 
de Dourada e 

Robalo 
- Dourada e Robalo 

Akshaya et al., 2018 - 
Resíduos de 

peixes 
Resíduos vegetais 

Diversos 
(mercado) 

Jos et al, 2020 - 

Resíduos da 
indústria de 

processamento 
de pescado 

-  Tilapia 

Bucker e al., 2020 - 
Resíduos de 

peixes 
Resíduos da extração 

de óleo de peixe 
Carpa 

Picos-Benitez et al., 2019 - Peixe 
Efluente sintético feito 

de vísceras de pescado 
- 

Kratky et al., 2020 - Peixe Esterco de vaca  

Wu et al., 2020 18522 ± 1525 
Lodo de 

aquicultura 
Lodo ativado - 

Choe et al., 2019 3799 
Resíduos de 

processamento 
de pescado 

Resíduos de bambu - 

Vivekanad et al., 2017 - 
Ensilagem de 

peixes 
Esterco e soro de leite. - 

Letelier-Gordo et al., 2020 - 

Resíduo de peixe 
- aguas residuais 
(fezes de peixe e 
resto de ração, 

proteínas, lipídios, 
extratos) 

Estrume de vaca Truta 

Cadavid-Rodrigues et al., 
2019 

265 
Resíduos de 

peixes 
- 

Corvina, Parco, 
Atum 

Ivanovs et al, 2018 - Peixe - - 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 15 - Distribuição das concentrações iniciais de DQO usadas para o tratamento de 
resíduos de pescado em digestores anaeróbios nos artigos selecionados. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Analisando a Tabela 3, pode-se observar que dos 17 trabalhos selecionados, 9 

trabalhos utilizam a codigestão dos resíduos da indústria pesqueira com outro tipo de 

resíduos, ou lodo do sistema de lodos ativados ou outro tipo de resíduo. A codigestão 

anaeróbia com um ou mais resíduos orgânicos tem ganhado a atenção para criar um 

balanço desejado entre os nutrientes, diluir substâncias tóxicas e estimular sinergia 

da comunidade microbiana dos biodigestores a fim de aumentar a produção de 

metano (WU & SONG, 2021; TSIGKOU et al, 2020; ELALAMI et al., 2019). Outra 

vantagem é que esse método de tratamento de resíduos não requer a entrada de 

energia ou de químicos quando comparado com as técnicas de pré-tratamento, 

reduzindo os custos operacionais das estações de tratamento de efluentes (TSIGKOU 

et al, 2020; ELALAMI et al., 2019). Portanto, uso da codigestão dos resíduos da 

indústria da pesca parece ser uma tendência com vários trabalhos sendo realizados 

nesta linha. 

 

5.4 Análise do biodigestor e da produção de biogás 

A Tabela 4 apresenta os principais tipos de biodigestores utilizados e a 

produção de biogás obtida nos 17 artigos selecionados. 
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Tabela 4 - Tipo de biodigestor, volume do biodigestor e produção de metano abordados nos 
artigos selecionados para esta revisão sistemática. 

Artigo Biodigestor 
Volume 

(L) 
Produção de metano 

Sarker, 2020 Batelada 0,5 709,0 mL CH4 g-1SV 
Brod et al., 2017 Batelada - - 
Xu et al., 2017 Batelada 0,5 433,4  mL g -1 SV 

Paone et al., 2021 Batelada 0,55 280,0000  mL g -1 SV 
Wu et al., 2021 Batelada 1,1 683,4 mL CH4 g -1 SV 

Borso et al., 2021 Batelada 0,3 63 mL CH4 g -1 SV 
Akshaya et al., 2018 Batelada - 463±6.73 mL CH4 g -1 SV 

Jos et al, 2020 Batelada 0,1 - 
Bucker e al., 2020 - - 791,78 mL g -1 SV 
Picos-Benitez et al., 2019       Batelada 2 - 
Kratky et al., 2020 - - - 

Wu et al., 2020 - - 70 mL CH4 g -1 SV 
Choe et al., 2019 - 0,25 292 mL CH4 g -1 SV 
Vivekanad et al., 

2017 
Batelada  

0,5 
729 ± 7 mL CH4 g -1 SV 

Letelier-Gordo et 
al., 2020 

Batelada 
- 

433 mL CH4 g -1 SV 

Cadavid-Rodrigues 
et al., 2019 

CSTR 
- 

464,5 mL CH4 g -1 SV 

Ivanovs et al, 2018 - 0,25 - 

 

Fonte: Autoria própria 

 

O tipo de reator é um parâmetro fundamental e está inter-relacionado a outros 

aspectos de todo o processo de biodigestão. O tipo de reator mais utilizado nos 

estudos analisados foi o reator em batelada sendo apresentado em 10 dos 17 artigos 

analisados. O reator em batelada apresenta elevada taxa de conversão, simplicidade 

operacional e os resultados obtidos em pequena escala podem ser aplicados em 

reatores de escala real (LORINE et al, 2021) 

Com relação ao volume dos biodigestores, pode-se observar que somente 2 

trabalhos apresentaram volumes maiores do que 1 L, mostrando a dificuldade em se 

realizar estudos em escalas maiores. A maioria dos trabalhos, 7 trabalhos, utilizaram 

volumes entre 0,2 e 1 L, sendo uma escala mais utilizável para a realização dos 

experimentos, visto que requer menor quantidade de substrato e menor tempo 

reacional. 

A produção de metano usando resíduos de peixes variou de 70 mL CH4 g-1SV 

a até 729 mL CH4 g-1SV, como pode ser observado na Tabela 4 e Figura 16. Essa 

variação pode ser consequência do tipo de resíduos utilizados e da concentração de 

matéria orgânica inicial, visto que os demais parâmetros operacionais foram próximos 

(temperatura, pH e tipo de reator). 
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Figura 16 – Distribuição do rendimento volumétrico de metano em mL CH4 g -1 SV dos artigos 
selecionados. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Vale a pena ressaltar que os experimentos de Vivekanad et al., (2017), Akshaya 

et al. (2019) e Shiplu et al. (2020) conseguiram os melhores resultados quando houve 

utilização de cosubstrato em comprovação com o substrato único, mostrando o melhor 

desempenho do processo de codigestão. A média de produção de metano nestes 

trabalhos foram de 469,73 mL CH4 g-1SV com cosubstrato ante 379,12 mL CH4 g-1SV 

sem cosubstrato. Quando água ricas em proteínas e lipídios são degradadas geram 

como principais produtos intermediários ácidos orgânicos de cadeia longa, e amônia 

o que leva a instabilidade do processo de biodigestão pela inibição das atividades das 

bactérias acetogênicas de metanogênicas (GROSSER & NECZAJ, 2018 ABU 

HANIFA JANNAT et al., 2022).  

Além disso, a baixa solubilidade dos lipídios, podem provocar o washout e o 

acúmulo de escuma no topo do biodigestor (SALAMA et al., 2019; WONGFAED et al., 

2020). No entanto, quando a codigestão é utilizada há um equilíbrio nutricional que 

possibilita mitigar esses impactos negativos dos resíduos da indústria do pescado, 

melhorando em alguns casos a taxa de produção (ABU HANIFA JANNAT et al., 2022).  

As analises dos parâmetros operacionais e do rendimento de metano, ainda 

que dentro de uma grande diversidades de experimentos, trazem dados importantes 

para buscar consideração para uso em escala maior. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção de energia e biogás provenientes de resíduos de pescado ainda é 

pouco explorada no Brasil e no mundo se comparado com resíduos de outras fontes 

como bovina e suína. A produção acadêmica sobre produção de biogás de resíduos 

de pescados também está aquém do que pode quando comparado com outras fontes 

de energia. 

Contudo existem avanços no reconhecimento da importância de descobrir 

novas fontes e na formulação de parâmetros, como análise de qualidade de metano, 

para avaliar e produzir novas fontes de energia como biogás. Países industrializados 

e que investem em pesquisa, e que necessitam renovar a fontes energéticas estão 

entre os principais que apoiam estas iniciativas, com destaque para China e conjunto 

de países da Europa com tradição em pescas, como Dinamarca e Itália, sempre tendo 

em conta que cada local tem contexto diferente o que influencia a metodologia, 

projeção de uso de biodigestores e implementação.  

Na análise realizada foi identificada a temperatura em condições mesofílicas 

de 37°C como importante para manter um bom rendimento energético e estabilidade 

na produção do biogás. O pH inicial trabalhado no processo inicial foi entre 6,0 e 9,0, 

indicando a busca por um pH neutro, em função da sensibilidade dos microrganismos 

metanogênicos. 

Foram utilizados diferentes tempos de incubação, com destaque para o período 

entre 25 e 50 dias como mais comum, que pode ser relacionado com necessidade 

maior de tempo para degradar resíduos como pescados que tem bastante proteínas 

e lipídeos. 

É destaque o uso de codigestão anaeróbica na maioria dos artigos estudados, 

indicando uma tendência atual para se conseguir o melhor balanço desejado entre 

nutrientes e melhorar a produção de metano. Em artigos que se comparou uso de 

substrato e cosubstrato, a utilização de cosubstrato obteve melhores resultados 

obtendo média de 469,73 mL CH4 g-1SV com cosubstrato ante 379,12 mL CH4 g-1SV 

sem cosubstrato. 

As referências técnicas e parâmetros para produção de biogás e metano são 

abordados nos trabalhos, mas poucas vezes é analisada uma aplicação objetiva 
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considerando a dimensão econômica Além da dimensão econômica, dimensão de 

sustentabilidade é pouco abordada nos artigos.  

Ainda que com a complexidade do tema e da sua demanda intrínseca, é 

possível identificar a eficiência do uso de resíduos de pescados para a produção de 

bioprodutos, especificamente, para a produção de biogás.  
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