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Capitulo I- Introdut;iio 

Este trabalho visa demonstrar a necessidade e a utilidade de urn biodigestor sobre 

duas 6ticas. A primeira e a de administrar recursos obtidos de residuos de confinamentos 

e transforma-los em produto acabado de consumo para utilizayao propria. A segunda e 

para com o meio-ambiente, obtendo melhores resultados no tratamento de efluentes e 

emissao de gases poluentes na atmosfera. 

0 biodigestor como sera mostrado e considerado ideal para novos 

empreendedores no setor de agricultura organica, pecuaria, pesqueiros, pousadas 

ecol6gicas e todos os produtores que querem agregar valor aos residuos organicos 

subutilizados. Sua produyao resulta em dois produtos: 0 biogas, resultado de urn gas 

metano, proprio para acionar motores, substituindo a gasolina, o diesel, ou mesmo sendo 

utilizado no lugar do gas butano (GLP) comercial eo biofertilizante de alta qualidade 

biol6gica que atua como fertilizante foliar, radicular e como bioinseticida, permitindo que 

os nutrientes sejam assimilados pelas folhas e raizes das plantas. 

Para caracterizar a viabilidade do biodigestor, o projeto mostrara uma forma de 

melhor administrar os recursos existentes, no caso o residuo do processo produtivo, que 

atualmente e considerado problema pelas empresas. Esses dejetos podem se tornar 

materia-prima para ser reutilizado como novas fontes altemativas de energia e novos 

produtos para a melhora de cultivos diversos. Alem disso, a empresa obtera uma nova 

forma de tratamento de efluentes evitando a contaminayao do lenyol freatico, rios, lagos, 

do ar e evitando urn alto custo na construyao de tanques de decantayao, utilizados apenas 

como obrigatoriedade ambiental para fms fiscais e para nao contaminar os rios. Com isso 

a empresa estara evitando a degradayao ambiental, buscando altemativas no uso de 

combustiveis e energia, obtendo fertilizantes para uso rural e tomando-se auto-suficiente 

em relayao a maioria dos custos existentes. 
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Capitulo II -Revisiio teorico-empirica 

1. Importlincia do biodigestor com a reciclagem de residuos orglinicos ao 

meio-ambiente 

0 aumento da popula~ao do planeta e a necessidade de aumentar a produ~ao de 

alimentos para alimentar bilhoes de pessoas, fizeram a produ~ao de proteinas animais 

atingirem escalas industriais. Os dejetos de bovinos, suinos e aves, no entanto, podem 

gerar graves problemas ambientais, principalmente nas regioes pr6ximas aos criat6rios. 

As formas ate entao adotadas para o manejo dos dejetos tomaram-se obsoletas e 

incompativeis com as exigencias da legisla~ao para a manuten~ao do meio ambiente. Os 

dejetos sem tratamento contribuem para a prolifera~ao de transmissores de doen~as. Vale 

lembrar tambem que as moleculas odorosas expelidas pelos dejetos dos animais, sao 

absorvidas pelas particulas de poeira podendo viajar distancias longas e causar mau 

cheiro por muito tempo. Ja as carca~as de animais mortos geram residuos s61idos dificeis 

de serem eliminados e, quando nao destinadas de modo correto, atraem animais 

necr6fagos (tatus, urubus e ratos) potenciais disseminadores de doen~as, alem da 

possibilidade de tomarem-se focos de botulismo. 

Os residuos, quando se infiltram no solo, terminam por atingir o len~ol :freatico que 

abastece os rios, as nascentes de aguas e os po~os artesianos que alimentam as 

popula~oes, tanto rurais como urbanas. A decomposi<;ao dos dejetos produz gas metano, 

que e combustive! e ate 21 vezes mais poluente que o gas carbono. 

0 tratamento correto impede danos ao meio ambiente e pode trazer ganhos para o 

produtor rural na produ~ao de fertilizantes e urn biogas a base de metano para mover 

motores para a gera<;ao de energia eletrica, veiculos e ate mesmo uso domestico, alem de 

agua limpa que pode ser reaproveitada no sistema produtivo. 

Conforme a U .S.EP A, 2000. As emissoes globais do gas metano sao estimadas em 

80 milhoes de toneladas anuais, correspondendo a 22% das emissoes totais de metano 

geradas por fontes antr6picas. 

0 projeto nesse caso visa reduzir a contamina~ao de metano dos excrementos de 

animais existentes em confinamento. Durante o processo de degrada~ao do esterco, o 
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metano e outros gazes como o gas carbonico, sulrurico e amonia sao lanyados na 

atmosfera destruindo a camada de ozonio e contribuindo para o aquecimento global. 

V erifica-se que o Brasil possui o maior rebanho bovino do mundo para fins comerciais, 

segundo a EMBRAP A, no Brasil 68 % da pecuaria e representada por bovinos (87% de 

corte e 13% de Ieite, aproximadamente). 

Joio Carlos Fontanari de Carvalho Zootecnista da N utron Alimentos 

informa que, os animais geram metano ja no processo de ruminayao dos alimentos, 

concentrando em gazes e esterco eliminados durante a vida, os mesmos sao eliminados 

diariamente em grandes quantidades. Cada animal bovino pode gerar 20 kg de esterco por 

dia. Esse dejeto durante o tempo de decomposiyao elimina metano e s6 termina quando 

completamente degradado. 

Para evitar esse tipo de contaminayao, o uso do biodigestor e indispensavel, 

segundo o Prof. Dr. Joao Antonio Galniatti da UNESP de Jaboticabal, A grande 

importancia do processo de biodigestao nao e somente o fato de se poder obter energia 

altemativa a partir de residuos organicos, mas tambem, de saneamento, atraves da 

remoyao de poluentes e dos organismos patogenicos destes residuos, sendo urn produto 

apropriado para fertilizayao do solo. Alem de se constituir em fonte de nutrientes, o 

biofertilizante pode ser considerado como urn melhorador das caracteristicas do solo, 

funyao essa que nao pode ser desempenhada por nenhum fertilizante mineral. 0 

biofertilizante nao exala cheiro forte, nao atrai moscas, e isento de sementes de ervas 

daninhas, e da maior parte de agentes patogenicos, o que nao ocorre com estercos frescos. 

Segundo a EMBRAP A, o processo de biodigestao anaer6bia e conhecido a 

longos tempos, mas s6 mais recentemente e que tern sido desenvolvido mundialmente. A 

China tern sido o pais que mais desenvolveu o biodigestor no ambito rural, visando 

atender o cozimento e a ilurninayao domestica com o uso do biogas. La tecnologia de 

biodigestores e bastante difundida, a produyaO de energia eletrica a partir desses 

equipamentos excede em mais de 10 vezes a capacidade de gerayao de energia da 

Hidroeletrica de Itaipu. A india tambem tern desenvolvido em larga escala a propagayao 

com biodigestores, possuindo urn total de 150 mil unidades instaladas. No Brasil os 

estudos com o biodigestor para a obtenyao do biogas teve inicio em 1996, entretanto, os 

resultados alcanyados asseguram urn born dominio tecnol6gico e pode-se qualificar o 



4 

Brasil como apto a desenvolver urn vasto programa no ambito nacional, seja no setor 

agricola ou industrial. 

Segundo a TECP AR, Este processo de tratamento de efluentes por biodigestor e 

produc;ao de subprodutos com valor agregado e urn exemplo de Biossistema Integrado, 

Permitindo a obtenc;ao de novos recursos, gerando produtos e evitando a contaminac;ao do 

solo, rios e mananciais. 

Esse sistema se toma altamente recomendavel para a implantac;ao pela AVC 

Agropecuaria no confinamento, em razao de o processo produtivo gerar enormes 

quantidades de residuos. 

Conforme Joao Carlos Fontanari de CarvalhO- Zootecnista da Nutron 

Alimentos, em urn confinamento de 1200 animais bovinos, eliminam normalmente 24 

toneladas de esterco pelos animais por dia, quando confinados em 60 dias geram entao 

urn total de 1440 toneladas. 

A foto a seguir mostra o residuo bovino ja diluido, sendo encaminhado ao 

biodigestor. 

Figura 1 : Esterco bovino diluido 

Fonte: foto biodigestor grupo bertin. 0412006 
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V erifica-se que e inegavel a necessidade de tratamento desses residuos para nao 

contaminar o meio-ambiente e o biodigestor pode ser uma grande ferramenta para 

eliminar essa contaminac;ao e obter beneficios do processo de tratamento de efluentes. 

2. Biodigestor e seu funcionamento 

0 biodigestor e urn tanque protegido do ar atmosferico (camara impermeabilizada) no 

qual recebe residuos organicos ( dejetos de animais, excremento humano, restos de 

comida, poda, vegetais de cultura, palha, grama, lixo domestico ou qualquer material 

organico ), esses residuos sao metabolizados por bacterias anaer6bias (que se 

desenvolvem em ambiente sem oxigenio ). E uma contenc;ao no qual possui a finalidade 

de reciclar todo o material organico a fms de reduzir a poluic;ao gerada por esses dejetos e 

ao mesmo tempo reutiliza-los em forma de materia-prima. 

Segundo a EMBRAP A, o biodigestor e uma contenc;ao, em uma camara, buraco, 

poc;o, tanque, construido ou montado em alvenaria, ac;o carbono, cobre ou direto na terra 

impermeabilizada que comporta a mistura do material organico com agua, formando urn 

meio anaer6bico, onde as bacterias metanogenicas atuarao resultando na produc;ao do 

biogas e o biofertilizante, usados para diversos fms. 

Existem diversos modelos de biodigestores normalmente diferenciados pela forma de 

construc;ao do equipamento, todos funcionam produzindo os mesmos produtos. Porem 

existem dois sistemas de funcionamento dos biodigestores que segundo GALBIATTI, 

sao mais utilizados no Brasil. Eles sao classificados em dois grupos: os que nao precisam 

ser abastecidos com materia organica (substrato) diariamente, chamados de biodigestores 

batelada e os que precisam de abastecimento diario, chamados de biodigestores 

continuos. 
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Figura 2 : Biodigestores 

Fonte: foto biodigestor grupo bertin. 0412006 

2.1.Biodigestores batelada 

Os biodigestores em batelada constam de urn sistema bastante simples e de pequena 

exigencia operacional sendo que este recebe o substrato de uma s6 vez, ficando fechado 

por urn periodo conveniente de produ~ao de gas, apos o que ele e esvaziado. A obten~ao 

do biogas e conseguida pela fermenta~ao anaer6bia de esterco de animais, restos de 

culturas, lixo e muitos outros residuos que geralmente sao jogados fora. Conforme as 

substancias usadas para produzi-lo, o biogas sera mais rico ou mais pobre em metano. 0 

biogas nao tern cor, e nao e venenoso para o homem e os animais. 0 biogas serve para 

acender lampiao, usar no fogao, aquecer agua, aquecer animais, funcionar motores, 

funcionar geradores de energia eletrica, entre outros, enquanto o biofertilizante volta ao 

campo para fertilizar as culturas. A utiliza~ao dos residuos, tanto vegetal como animal, 

permite expressivas produ~oes de biogas, alem da reciclagem do material digerido, sob a 

forma de biofertilizante de alto valor em NPK e materia organica, que ao se incorporar ao 
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solo ira preservar suas caracteristicas mais desejaveis para a produ9ao de alimentos, alem 

de contribuir para o saneamento do meio ambiente. 

2.2.Biodigestores continuos 

Sao biodigestores interessantes para o uso de diferentes residuos organicos 

animais e vegetais, requerendo, entretanto, carregamento peri6dico, geralmente diario, e 

manejo do residuo. 0 processo e dito continuo porque a cada carga diaria corresponde 

uma carga de volume semelhante de material fermentado. A biomassa no interior do 

biodigestor se movimenta por diferen9a de carga hidriulica, entre a entrada do substrato e 

a safda do biofertilizante no momento do carregamento. Cada carga requer urn tempo de 

reten9ao, geralmente entre 30 e 50 dias, dependendo se a temperatura do meio onde esta 

inserido o biodigestor e elevada ou baixa. Por essa razao, reatores continuos sao 

subterraneos. Do mesmo modo que nos biodigestores em batelada, os continuos podem 

ter o periodo de reten9ao reduzido com a introdm;ao de agita9ao e aquecimento. Uma 

limita9ao desses modelos esta na necessidade de dilui9ao da materia-prima. 0 substrato 

deve conter entre 8 e 10% de s61idos totais, pois maiores concentra9oes tendem a causar 

entupimentos e contribuir para forma9ao de crostas. Os residuos vegetais quando 

utilizados devem ser triturados por esses motivos. A grande vantagem desses 

biodigestores, em rela9ao ao de batelada, reside no fato de, com uma U:nica unidade, 

permitir o atendimento continuo de uma demanda de biogas ou de biofertilizante e o 

tratamento continuo de pequenas quantidades de rejeitos (quando comparado com os 

modelos nao convencionais). 

De uma maneira geral a instala9ao de urn biodigestor esti diretamente associada a 
produ9ao e uso do biogas e, em menor escala, a prodm;ao de biofertilizante. Entretanto, e 

o biofertilizante que possibilita a maior parcela de beneficios que urn sistema biodigestor 

pode proporcionar. Aiem do biogas e do biofertilizante, o biodigestor permite a obten9ao 

de dois outros beneficios: o saneamento e a preserva9ao do meio ambiente, aspectos 

raramente considerados e que, no entanto, assumem extraordinaria importancia social, 

uma vez que ambos estao associados a reciclagem dos residuos organicos gerados nas 

atividades produtivas. 
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Segundo a TECP AR, para construir urn biodigestor deve-se levar em 
considera~ao alguns detalhes: 
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a) 0 biodigestor nao deve ficar a mais de 30 metros do Iugar onde se deseja levar a 

energia evitando custos de instala~ao e tubula~oes; 

b) E necessaria escolher urn local escolhido deve ser bastante arejado, tanto por motivo 

seguran~a, como para evitar odores. 

c) 0 biodigestor deve ser instalado em urn pequeno declive aproveitando a gravidade para 

deslocamento do material, dessa forma reduzira a mao de obra e os custos de transporte; 

d) A temperatura dentro do biodigestor deve ser mantida mais ou menos constante, em 

tomo de 35 °C. Caso ela abaixe ou oscile demasiadamente, podera haver uma brusca 

diminui~ao na produ~ao de gas. A menos de 15 °C, a produ~ao cessa completamente. Em 

regioes frias costuma-se isolar o biodigestor das varia~oes climaticas extemas, 

envolvendo-o com Ia de vidro, isopor ou outros produtos impermeabilizantes. A 

temperatura e fator decisivo no processo de fermenta~ao do biodigestor, influenciando 0 

volume de produ~ao mensa! de gas e biofertilizante. Em nosso pais o simples fato de 

construi-lo no interior da terra ja cumpre essa fun~ao.As bacterias ao trabalharem na 

biodigestao, estao produzindo tambem calor necessaria para continuarem vivas; 

e) Deve-se evitar a constru~ao do biodigestor em baixadas sujeitas a mudan~as bruscas de 

temperatura; 

f) 0 biodigestor nao deve tambem ficar exposto ao vento dominante. 0 ideal e que fique 

exposto ao sol na maior parte das horas do dia, para aproveitar ao maximo o calor; 

g) E preciso levar em conta o tipo, quantidade e idade dos animais. 

h) Pode ser submetida ao processo de biodigestao toda materia organica crua, desde casca 

de batata, farelos de graos, restos de vegetais e de animais; 

i) Antes de carregar o biodigestor deve-se providenciar a lavagem do mesmo e confirmar 

a ausencia de vazamentos 

Em geral, as paredes do biodigestor sao construidas em alvenaria e revestidas por 

uma manta de vinil, sendo urn tanque protegido do contato com o ar atmosferico, onde a 

materia organica contida nos efluentes e metabolizada por bacterias anaer6bias. 
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Figura 3: Biodigestor interno 

Fonte: foto biodigestor grupo bertin. 0412006 

A parte que fica acima do biodigestor que recebe o gas e denominada "gasometro". A 
medida que o gas metano e liberado pela a9ao das bacterias anaer6bicas, o cilindro (lona 

extema) vai se inflando, como urn balao. 
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Figura 4 : Gasometro I Manta superior 

Fonte: foto biodigestor grupo berlin. 0412006 

A veda~ao do biodigestor e feita atravez de uma canaleta onde encaixa a manta 

superior e e coberta por agua dessa forma fica visivel qualquer tipo de vazamento, 

conforme a figura4: 

Figura 5 : V eda.;ao do Biodigestor 1 

. CANALETA DE:··AGUA E·ENCAIXE DA MANTA SUPERIOR 
,. ·.· .. ·.· . . . . ' . ' 

·MAffiA INTERNA 

.,, . ·• . 
TER~:iMPERMEA.BILIZA.OA ou CONCRETADA 

Fonte: Manual do Biodigestor, EMBRAP A. 
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Figura 6:Veda~ao do Biodigestor 2 

Fonte: foto biodigestor grupo bertin. 0412006 

0 peso das lonas de PVC ou vinil sao suficientes para fazer a pressao necessaria para 

que o gas seja expelido do gasometro e direcionado para a alimenta~ao de urn motor 

gerador de energia eletrica ou consumida na produ~ao de calor. Ainda aproveitando a 

declividade do terreno, os residuos sao direcionados para urn tanque de decanta~ao com a 

capacidade total de produ~ao de detritos estabelecida em fun~ao do tempo de reten~ao. 

Ao final do ciclo, serao retirados e usado na aduba~ao do solo como biofertilizantes. 
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0 produtor deve definir as dimensoes do biodigestor a ser construido com base, 

primeiro em suas necessidades de prodm;ao de biogas e, segundo, na quantidade de 

biomassa disponivel em sua propriedade. Rela9ao-guia do volume de biomassa: 

Tipo Produ,iio Diaria esterco por quantidade de gas (equivalencias): 

};;> Bovino 10 kg = 36 L/kg 

};;> Bovino em confinamento 20 kg = 36 L/kg 

};;> Bufalo 15 kg = 36 L/kg 

};;> Porco( 50 kg) 2,25 kg= 78 L/kg 

};;> Galinha (2,5 kg) 0,18 kg = 62 Ll kg 

Para calcular a quantidade de biogas produzido por cada unidade ao dia, basta 

multiplicar o numero da primeira co luna pelo da seguinte. Assim: 

Quantidade de animais X quantidade produzida de esterco = quantidade de gas 

};;> Bovino 3,6 * 10 = 36 Lidia 

};;> Bovino em confinamento 3,6 * 20 = 72 Lidia 

};;> Porco 2,25 * 78 = 180 Lidia 

};;> Homem 0,4 * 70 = 28 litros 

};;> Galinha 0,18 * 62 = 11,2litros 

Obs: 1 kg de residua seco de materias vegetais produz cerca de 350 litros de biogas/dia. 

Urn metodo pratico de estimar o tamanho do biodigestor e dado pela formula abaixo: 

TB=VxTRH 

On de: 

TB = tamanho do biodigestor (m3). 

V = vazao diaria de dejetos (m3/dia). 

TRH = tempo de reten9ao necessario para a degrada9ao da materia organica (varia de 20 

a 50 dias). 
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4. Digestiio anaerobia 

A biodigestao ou digestao anaer6bia e o processo pelo qual, bacterias anaer6bias 

(nao utilizam oxigenio ), atraves de fermentac;ao, transformam materia organica (restos de 

plantas, estercos de animais, restos de alimentac;ao e residuos industriais), em biogas 

(metano e gas carbonico) e biofertilizante. Este processo pode ocorrer naturalmente na 

natureza, ou ser induzido artificialmente, com o uso de biodigestores. 

Conforme a EMBRAP A, toda a digestao anaer6bia e urn processo biol6gico. 0 

organismo anaer6bico nao pode sobreviver enquanto estiver oxigenio. Por isso, no 

digestor nao deve entrar o ar atmosferico. Para que exista a condic;ao anaer6bia e 

necessario: 

~ lnexistencia deAr. 0 Oxigenio (02) do are letal para as bacterias anaer6bicas. 

Se houver oxigenio no ambiente, as bacterias paralisam seu metabolismo e deixam de se 

desenvolver. As bacterias que utilizam o oxigenio produzem di6xido de carbono (C02) 

como produto final de sua respirac;ao. Ja as bacterias anaer6bicas produzem metano. 

Metano e urn gas rico em energia quimica e, portanto, pode ser usado como combustive!. 

0 C02 ja esta totalmente oxidado e nao pode ser usado como combustive!. Se o 

biodigestor nao estiver hermeticamente vedado contra a entrada de ar, a produc;ao de 

biogas nao ocorre porque as bacterias anaer6bicas morrem e as aer6bicas sobrevivem. 0 

biogas produzido sera entao rico em C02 e nao em metano. Assim, o biodigestor deve 

assegurar a anaerobiose do ambiente das bacterias. 

~ Temperatura adequada. A temperatura no interior do biodigestor e urn 

parametro importante para a produc;ao de biogas. As bacterias que produzem metano sao 

muito sensiveis a alterac;oes de temperatura. Alterac;oes de temperatura que excedam 45 

graus centigrados ou vao abaixo de 15 graus centigrados paralisam a produc;ao de biogas. 

Assim, outro papel do biodigestor tambem e o de assegurar certa estabilidade de 

temperatura para as bacterias. 

~ Nutrientes. Os principais nutrientes dos microorganismos sao o carbono, 

nitrogenio e sais minerais. Fontes ricas de nitrogenio sao os dejetos de animais (inclusive 

seres humanos). Fontes ricas de carbono sao os restos de culturas vegetais. Os sais 

minerais presentes nos dejetos animais e residuos vegetais sao suficientes para a nutric;ao 
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mineral das bacterias. No entanto, se nao houver urn adequado equilibrio de compostos 

de carbono (que fomecem a energia) e de compostos nitrogenados (que fomecem o 

nitrogenio) nao ocorreni uma eficiente produyao de biogas. 

~ Teor de agua. 0 material a ser fermentado deve possuir em tomo de 90 a 95% 

de umidade em relayaO ao peso. Tanto muita agua quanto pouca agua sao prejudiciais. 0 

teor da agua varia de acordo com as materias-primas destinadas a fermentayao. Esterco 

de bovino (que possui em media 84% de umidade) precisa ser diluido em 100% de seu 

peso em agua. Ja 0 de suinos (com 19%) precisa de 130% de seu peso em agua. 0 de 

ovinos e caprino, em 320%. 

~ Substancias prejudiciais. Materiais poluentes, como NaCl, Cu, Cr, NH3, K, Ca, 

Mg e Ni, sao conciliaveis se mantidas abaixo de certas concentrayoes, por exemplo, 

diluidas em agua. 

~ Alcalinidade. A acidez ou basicidade do mew e indicada pelo pH. (A 

alcalinidade e uma medida da quantidade de carbonato na soluyao (proveniente do C02) 

produzido durante a digestao anaer6bia). A alcalinidade e importante, pois, conforme as 

bacterias produzem acidos, o que implica em uma diminuiyao do pH, o carbonato reage 

com esses acidos, o que leva a urn controle da acidez do meio ( efeito tampao do 

carbonato ). As bacterias que produzem o metano sobrevivem numa faixa estreita de pH 

(6,5 a 8,0). 

5. Estagios da digestiio anaerobia: 

~ Estagio 1 - Fase de hidrolise 

Nesta fase as bacterias liberam no meio as chamadas enzimas extracelulares, as 

quais irao promover a hidr6lise das particulas e transformar as moleculas maiores em 

moleculas menores e soluveis ao meio. As primeiras transformam proteinas em 

peptideos e aminoacidos, polissacarideos em monossacarideos, gorduras em acidos 

graxos, pela ayao de enzimas extracelulares, como protease, a amilase e a lipase. 
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>- Estagio 2- Fase Acida (acidogenese e acetogenese) 

Nesta fase, as bacterias produtoras de acidos transformam moleculas de proteinas, 

gorduras e carboidratos em acidos organicos (acido lactico, acido butilico), etanol, 

amonia, hidrogenio, di6xido de carbono e outros. Essas bacterias sao facultativas, ou 

seja, elas podem atuar tanto em meio aer6bio como anaer6bio. 0 oxigenio necessario 

para efetuar essas transforma~oes e retirado dos compostos que constituem o material 

organico. 

~ Estagio 3 - Fase Metanogenica 
A ultima etapa na produ~ao do biogas e a forma~ao de metano. As bacterias 

metanogenicas, as que formam o metano, transformam o hidrogenio, o di6xido de 

carbono e o acido acetico em metano e gas carbonico. Estas bacterias sao 

obrigatoriamente anaer6bias e extremamente sensiveis a mudan~as no meio, como 

temperatura e pH. As bacterias envolvidas na forma~ao do biogas atuam de modo 

simbi6tico. As bacterias que produzem acidos geram OS produtos que serao 

consumidos pelas bacterias metanogenicas. Sem esse consumo, o acumulo excessivo 

de substancias t6xicas afetaria as bacterias produtoras de acidos. 

Urn esquema simplificado (Figura 2), representando as etapas metab6licas, e 
mostrado no diagrama abaixo. 

Figura 7: Etapas metab6licas do processo de digestao anaer6bia em 
biodigestor. 

Material orgAnico compte.xo, so!Uvel e inso!Uvel) 
(carbohidratos. lipidios. proternas) 

Hidr61ise Eozimas Extracelu:lares 

Material orgA:nico simples soiUvel 
(glicosel 

Acldogenese Bacter&as produtoras de 
cicldos 

HidrogenogCnese 

Fonte: (http://www.biodieselbr.com/energialbiogas/biodigestor.htm fevereiro, 2006) 
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6.Residuos a serem utilizados do confinamento bovino 

Segundo a TECP AR, praticamente toda a materia de origem orgamca pode ser 

utilizada para prodw;ao de biogas e biofertilizante em urn biodigestor. A (mica exce<;ao e 

a madeira, que nao deve ser colocada no biodigestor em hip6tese alguma. Substancias 

fibrosas -como grama, palhas de qualquer natureza, folhas de vegeta<;ao fibrosa etc., 

devem ser trituradas em peda<;os de menos de 3 em antes de serem lan<;adas na caixa de 

carga do biodigestor. Isso porque elas tendem a formar uma camada flutuante, que pode 

concentrar-se na superficie da mistura, inibindo e ate suspendo a produ<;ao de gas. 

Dejetos humanos, de porcos e de gado nao apresentarn problema, e podern abastecer o 

biodigestor diretamente ap6s terem sido misturados em agua. E aconselhavel, na primeira 

carga do biodigestor, abastece-lo apenas com esterco de gado. Este, quando e expelido 

pelos animais, ja esta carregado de bacterias anaer6bias, que formarao urna primeira 

colonia dentro do biodigestor. Para isso e importante que o biodigestor nao tenha passado 

por nem urn processo de compostagem. Quanto mais novo ele estiver, maior a quantidade 

de bacterias disponiveis. Urina de gado pode ser acrescentada. Materias organicas verdes 

tambem podem ser utilizados como biomassa no biodigestor, desde que se respeitem as 

especifica<;oes de tamanho (3 em). Meios acidos irnpedem a prolifera<;ao dessas bacterias. 

0 material organico deve ser sempre carregado na forma liquida, para que nao 

haja bloqueio na produ<;ao de gas. A regra geral e que se rnisture a materia s6lida corn 

igual propor<;ao de agua. Porcentagens de misturas: 

Proporriio da Mistura: 

Esterco de bovino fresco 1 L de esterco para 1 litro de agua 

5. Esterco de bovino seco a superficie 1: 2 

6. Esterco de cavalo 1: 1 

7. Esterco de ovelha 1 :3 

8. Restos culturais verdes De 1: 0,5 a 1: 

9. Esterco de galinha 1 :2 

10. Esterco de porco 1: 1 
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7. Produtos obtidos da reciclagem e suas caracteristicas 

7.1. Biogas: 

Toda a materia viva, ap6s a morte e decomposta por bacterias microsc6picas. 

Durante esse processo, as bacterias retiram da biomassa parte das substancias de que 

necessitam para continuarem vivas, e lan~am na atmosfera gases e calor. Este e o 

chamado biogas, fonte abundante, nao poluidora e barata de energia. 0 biogas pode ser 

obtido de residuos agricolas, ou mesmo de excrementos de animais e dos homens. Ao 

contrario do alcool da cana de a~ucar e de oleos extraidos de outras culturas, nao compete 

com a produ~ao de alimentos. (http://www.ambientebrasil.com.br, fevereiro de 2006). 

Segundo a EMBRAP A, 0 Biogas e urn gas inflamavel produzido por 

microorganismos, quando materias organicas sao fermentadas dentro de determinados 

limites de temperatura, teor de umidade e acidez, em urn ambiente impermeavel ao ar. 

Conforme a AMBIENTE BRASIL, 0 metano, principal componente do biogas nao tern 

cheiro, cor ou sabor, mas os outros gases presentes conferem-lhe odor de alho ou de ovo 

podre. 

Durante o processo de degrada~ao de materia organica em ausencia de oxigenio e 

obtido o biogas, e composto geralmente por 60% de metano, 30% de gas carbonico e 

10% de sulfidrico e amonia, produzido por microorganismos, o metano, principal 

componente do biogas nao tern cheiro, cor ou sabor, mas os outros gases presentes 

conferem-lhe odor de alho ou de ovo podre. 0 peso do metano e pouco mais da metade 

do peso do ar, e por ser altamente inflamavel oferece condi~oes para uso como 

combustive! e obtendo bons resultados em finalidades como: 

• uso em fogao domestico; 

• em lampiao; 

• como combustive! para motores de combustao interna; 

• em geladeiras; 

• em chocadeiras; 

• em secadores de graos ou secadores diversos; 
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• gera~ao de energia eletrica; 

• aquecimento e balan~o calorifico. 

Fonte: (http://www.ambientebrasil.com.br, fevereiro de 2006). 

E considerado biogas pela sua forma~ao natural em diversos locais como 

pantanos, falhas geol6gicas e lama de vulcoes, alem de ser obtido no processo natural 

da biodigestao. E pela sua combustao mais limpa se comparado com a combustao de 

combustiveis f6sseis. 

0 poder calorifico do biogas, que varia de 5 000 a 7 000 Kcal/metro cubico e 

devido a porcentagem do metano. Esta varia~ao e decorrente da maior ou menor 

pureza (rnaior ou rnenor quanti dade de rnetano ). 0 biogas altarnento purificado pode 

alcan~ar ate 12 000 Kcal/metro cubico. 

Urn metro cubico de biogas equivale a: 

• 0,613 litro de gasolina . 

• 0,579 litro de querosene 

• 0,553 litro de oleo diesel 

• 0,454 litro de gas de cozinha 

• 1,536 quilo de lenha 

• 0, 790 litro de alco61 hidratado 

• 1,428 Kw de eletricidade 

Fonte: (http://www.ambientebrasil.com.br, fevereiro de 2006). 

7 .1.1. Metano 

Principal cornponente do biogas, e o responsavel pelos resultados, E urn gas 

inodoro, incolor e formeno, sua molecula tetraedrica apolar (CH4), de pouca solubilidade 

na agua, quase todos os gases naturais o contern, quando adicionado ao ar se transforma 
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em mistura de alto teor explosivo. 0 mais simples dos hidrocarbonetos. 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Metano, fevereiro de 2006). 

Figura 8: Simbolo de Seguran~a: 

Fonte: (http://www.aga.eom.br/ 2810112002). 

Segundo a BIODiSELBR, 0 processo de biometana~ao envolve a conversao 

anaer6bica de biomassa em metano. Esta conversao do complexo organico requer uma 

mistura de especies bacterianas, as quais podem depender de cada uma para seu 

crescimento e ocorrer, pela sequencia de quatro rea~oes: hidr6lise, acidogenese, 

acetogenese e metanogenese. Dependendo da temperatura que o processo esta 

acontecendo, o tratamento de residuos organicos e basicamente de tres tipos. A 

biometana9ao com temperatura entre 45 - 60oC e considerada termofilica, a que ocorre 

entre as temperaturas de 20 - 45oC e a mesofilica. A digestao anaer6bia de materia 

organica em baixas temperaturas (>20oC) sao referidas como digestao psicrofilica. A 

conversao anaer6bica produz quantidade relativamente pequena de energia para os 

microorganismos, por isso, as suas velocidades de crescimento sao pequenas e apenas 

uma pequena por9ao do residuo e convertida em nova biomassa celular. 

Ap6s a forma9ao do biogas no biodigestor esse e insuflado a uma pressuriza9ao 

de 120 libras usando urn compressor dear adaptado. A inje9ao e feita por tubos de PVC 

para alta pressao distribuida no fundo da camara de fermenta9ao. A foto ilustrativa 

permite a no9ao do processo, podendo perceber o compressor de ar e o cilindro de 

armazenamento. 
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Figura 9: Cilindro de armazenamento de gas e compressor: 

Fonte: (www.aondevamos.eng.br/boletinslediciiol5.htm) 

7 .2. Biofertilizante: 

0 biofertilizante e o resultado do processamento do material organico depositado 

no biodigestor sendo esses os residuos sobrantes (material solido mineralizado 

resultante do tratamento biol6gico ), possui maiores facilidades de imobilizac;ao pelos 

microorganismos do solo devido ao material ja se encontrar em grau avanc;ado de 

decomposic;ao. 

Segundo HIROSHI, 2006, "os estercos frescos normalmente queimam as plantas 

por causa do processo fermentativo que ocorre no solo, a competic;ao pelo nitrogenio 

e consequentemente 'roubo' do nutriente pelas bacterias do solo". Dentro de seu 

biodigestor, no entanto esse esterco de animais, grac;as ao seu processo hermetico, 

sofrem os efeitos da fermentac;ao anaer6bia e os nutrientes sao assimilados pelas 

folhas e raizes das plantas. A ac;ao fitoprotetora do biofertilizante tern sido 

comprovada em ensaios de campo. F oi observada a eficiencia da aplicac;ao foliar do 
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biofertilizante para doen9as como antracnose, podridoes, cancro critico, murcha 

bacteriana, pustulas e outros agentes causais da fitopatogenese. 

Conforme HIROSID, 2006, que a a9ao controladora de insetos e pragas ocorre 

pela desorienta9ao dos insetos. "Como os insetos localizam suas plantas hospedeiras 

pelo olfato, a aplica9ao do biofertilizante confunde a sua orienta9ao." Testes 

demonstravam que lavouras pulverizadas com o produto ficavam livres das pragas 

quando comparadas as lavouras pr6ximas. Alem disso, durante a fermenta9ao, 

microorganismos anaer6bios como bacillus thrurigiensis se desenvolvem dentro do 

biodigestor e esporulam quando aplicados sobre as folhas causando a morte de larvas 

de lepd6pteros. 

Segundo a AMBIENTEBRASIL, Ele apresenta alta qualidade para uso como 

fertilizante agricola, devido principalmente: 

• A diminui9ao no teor de carbono do material, pois a materia organica ao ser 

digerida perde exclusivamente carbono na forma de C~ e C02; 

• Ao aumento no teor de nitrogenio e demais nutrientes, em conseqiiencia da perda 

do carbono; 

• A diminui9ao na rela9ao Carbono/Nitrogenio da materia organica, o que melhora 

as condi9oes do material para fms agricola; 

• As maiores facilidades de imobilizayao do biofertilizante pelos microorganismos 

do solo, devido ao material ja se encontrar em grau avan9ado de decomposi9ao o 

que vern aumentar a eficiencia do biofertilizante; 

• A solubilizayao parcial de alguns nutrientes. 

Em aspectos ambientais os biofertilizantes, alem de serem importantes fontes de 

macro e micronutrientes, contem substancias com potencial de funcionar como 

defensivos naturais quando regularmente aplicados via foliar. V arios tipos de 

biofertilizantes sao utilizados, podendo ser obtidos da mistura de diversas materias 

organicas com agua, enriquecidos ou nao com minerais. Podem ser aplicados sobre a 

folha e sobre o solo. Os efluentes de biodigestor, em geral contem esterco e agua. Os 

biofertilizantes funcionam como fonte suplementar de micronutrientes e de componentes 

nao especificos e embora seus efeitos sobre as plantas nao estejam totalmente estudados, 
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influenciam positivamente a resistencia das plantas ao ataque de pragas e de agentes de 

doen~as. Tern papel direto no controle de alguns fitoparasitas atraves de substancias com 

a~ao fungicida, bactericida e/ou inseticida presentes em sua composi~ao e ha estudos 

mostrando tambem seus efeitos na promo~ao de florescimento e de enraizamento em 

algumas plantas cultivadas, possivelmente pelos hormonios vegetais nela presentes. 0 

biofertilizante liquido produzido a partir da fermenta~ao de esterco fresco de bovino, e 

mais recomendado para aplica~ao em maiores quantidades. E distribuido atraves de 

aspersao ou tanques acoplados ao trator, sobre o solo ou sobre a planta e o solo, em 

dilui~oes de 20 a 40% e volumes de 100 a 200 m3/ha 

(b_ttp:/ltemas.buscaki.com.brlagronegocios/0053.htm) 
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CAPiTULO III -A EMPRESA 

8. A A VC Agropecutiria 

Para a realiza~ao do trabalho, foi escolhida a empresa A VC Agropecuaria Ltda. 

Administradora da Fazenda Tres Pontes localizada no interior de Sao Paulo no Municipio 

de Cabnilia Paulista .. A empresa tern interesse no projeto para a obten~ao dos produtos 

obtidos da reciclagem dos residuos em beneficio proprio. Esses produtos estarao atuando 

na redu~ao do custo fixo da empresa, diminuindo o gasto com energia eletrica, gas de 

cozinha, combustive! para os veiculos e adubos para pastagens. 

A A VC Agropecuaria Ltda. e uma empresa que atua em pecuaria tendo como 

objetivo a recria e engorda de gado nelore. Sua produ~ao e realizada de tres formas: 

1. Regime de Pastagens; 

2. Regime de Semi-confmamento; 

3. Regime de Confinamento. 

Cada regime corresponde a uma forma de tratamento do animal para obter urn 

melhor resultado na quantidade de gordura obtida, bern como na qualidade da came a ser 

fomecida. 

0 biodigestor estara recebendo materia-prima do confinamento, pois e o (mico 

regime que permite a utiliza~ao correta e total dos insurnos, pelo fato de ser urn local 

estruturado para a coleta do material. 

0 Confinamento possui urna capacidade de engorda de 1200 animais por tombo, 

ou seja, por periodo de engorda, Cada tombo corresponde a 60 dias, por ano sao feitos 6 

tombos, passando entao pela fazenda 7200 animais, apenas no confmamento. Para que a 

empresa pudesse obter resultados com essa quantidade de animais em apenas urn 

pequeno espa~o foi necessaria a implanta~ao de estruturas de suporte. As estruturas sao 

simples e de facil opera~ao, necessitando apenas de dois empregados. 

Estrutura e equipamentos utilizados: 

1. Piquetes de confinamento cercados com cochos de ra~ao e agua; 

2. Curral anti-stress; 

3. Galpao de armazenagem de ra~ao; 

4. Trator com lamina frontal; 
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5. Carreta com misturador acoplado; 

Segundo o Professor Jorge Lucas UNESP- Jabuticabal, essa estrutura e 

suficiente para a engorda dos animais, mas toda essa produ9ao gera uma quantidade 

enorme de residuos altamente poluentes para a atmosfera e para o len9ol :freatico. Porem 

se bern utilizados sao fontes ricas em energia podendo substituir adubos quimicos, e 

combustiveis como o GLP, Diesel e ate mesmo produzindo energia eletrica. 

A empresa tern interesse na implanta9ao do biodigestor, pois custo fixo para a 

manuten9ao do confinamento e da fazenda inteira e relativamente alto, alem disso, sem o 

biodigestor seria necessario construir urn tanque de decanta9ao para a recep9ao dos 

dejetos, o qual e obrigat6rio pela legisla9ao ambiental, para evitar a contamina9ao das 

nascentes e rios pr6ximos. 

A A VC Agropecuaria busca nos produtos que o biodigestor estara fomecendo, a 

auto-suficiencia em combustiveis para os veiculos utilizados na fazenda e no 

confinamento, em energia eletrica e gas de cozinha. Alem do mais, no regime de 

pastagem ha a necessidade de aduba9ao em freqUencia anual, normalmente feita por 

adubos quimicos. 0 interesse da empresa e de substituir totalmente a compra de 

fertilizantes quimicos para utilizar o biofertilizante. 
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CAPiTULO IV- ANALISE DA SITUAf;AO 

9. Situa~io da empresa 

A A VC Agropecmiria, administradora da Fazenda Tres Pontes, tern como 

problema o tratamento dos residuos de animais criados em confmamento, esses residuos 

(urina e esterco), sao depositados diariamente em grande quantidade contaminando o 

len~ol freatico, nascentes e rios pr6ximos. Durante o tempo de confmamento e eliminado 

uma quantidade aproximada de 1440 toneladas de estercos, esses podem contaminar 

diretamente o len~ol freatico na absor~ao pelo solo e ser encaminhados a rios e nascentes 

pr6ximas pela chuva, tomando contaminados esses locais para uso domestico ou 

produtivo. Alem disso, as particulas odorosas podem ser carregadas pelo vento causando 

mal cheiro durante urn grande periodo de tempo, podendo ate tomar impr6prio o uso do 

local para moradias. 

Os estercos frescos quando depositados diretamente no solo em grandes 

quantidades, podem prejudica-lo, quando no uso em determinadas culturas ou ate mesmo 

em pastagens, pois acaba queimando as plantas por causa do processo fermentativo e na 

competi~ao pelo nitrogenio, consequentemente, roubo, de nutrientes pelas bacterias. 

Para o tratamento desses residuos normalmente sao utilizados tanques de 

decanta~ao, no qual, sao depositados os residuos do confinamento e depois reutilizados 

em pastagens e direcionados a rios. Esse sistema, alem de nao contribuir adequadamente 

para urn melhor desempenho da empresa, necessita de urn local especifico para o 

tratamento, diminuindo o espa~o de produ~ao. 

No caso de nao tratamento dos residuos alem de contamina~ao do proprio local de 

trabalho a empresa corre riscos de fiscaliza~oes, os quais podem gerar pesadas multas 

para empresa podendo ate inviabilizar o sistema produtivo. 

10. 0 problema: 

Como tratar residuos orgfinicos provenientes de conjinamento bovino, 

reduzindo impactos ambientais e obtendo beneflcios desse tratamento? 
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CAPiTULO V PROPOSTAS 

11. Beneficios e Solu~oes para a empresa A VC Agropecuaria 

A proposta oferecida para este trabalho a empresa, e a da construvao de urn 

biodigestor para solucionar os impactos ambientais e obter beneficios da reciclagem dos 

residuos. A fazenda administrada pela A VC agropecuaria, necessita de produtos que sao 

base do funcionamento do processo produtivo, como energia eletrica, combustiveis, 

adubos e medicamentos. Alem desse fator, a necessidade de controle ambiental por parte 

da empresa, sem o uso do biodigestor, acarreta em custos que nao contribuem para o 

desempenho, mas apenas para urn controle ambiental, minimizando a poluivao de rios e 

nascentes pr6ximas. Sem esse cuidado alem de oferecer risco ao meio-ambiente, a 

empresa estani sujeita a punivao da legislavao ambiental, que e severa podendo ate 

inviabilizar o sistema produtivo. 

0 biodigestor proposto por este trabalho e o continuo. A escolha e baseada no 

fato de que os animais produzem residuos em grande quantidade. Os mesmos estarao 

eliminando diariamente aproximadamente 24 toneladas de estrume, esse residuo se 

deixado para ser coletado no final de cada periodo (60 dias), seria cerca de 1440 

toneladas. Por conseguinte estaria eliminando durante o periodo inteiro quantidades 

crescentes de gas carbonico, metano e contaminando o lenvol freatico, prejudicando as 

nascentes pr6ximas. 

A alimentavao do biodigestor sera diaria, feita por meio do sistema de vasos 

comunicantes desde a saida do piquete em que se encontram os animais ate o biodigestor. 

Esse sistema consiste em uma rede de manilhas pelo qual o residuo estara passando com 

o auxilio de agua. Essa agua e coletada da chuva por sombrites existentes dentro dos 

piquetes e estocada em cistemas. Alem da agua estocada participa da dissoluvao do 

esterco a urina do animal e a sobra dos cochos de agua. No caso de falta o sistema 

tambem sera alimentado pelo reservat6rio do confmamento. 

Para identificar o tamanho do biodigestor, foi necessario calcular o volume em m3 

de esterco produzidos pelos animais, baseando-se na quantidade de animais, quantidade 

de esterco eliminada por animal e o periodo de degradavao. Como mostra a tabela 1. 
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Tabela 1: Calculo do Tamanho do Biodigestor 

Quantidades de Animais 1200 bovinos 

Quantidade de esterco por animal 20Kg 
Perfodo de degrada~ao 30 dias 
Total em m3 (/ 1000): 1440 m3 

Com isso o projeto chegou a proposta de urn biodigestor de I 440m3 de capacidade 

por periodo 60 dias de confmamento. 

0 material a ser depositado no biodigestor pela A VC Agropecmiria e o esterco 

de bovino seco e fresco. 0 residuo fresco e depositado diariamente ao biodigestor pelos 

vasos comunicantes existentes nos piquetes confinamento. Conforme os animais vao 

eliminando os residuos, estes vao, por gravidade sendo levados as manilhas e diluidos em 

agua no trajeto ate o biodigestor. Os residuos sobrantes que ficaram nos piquetes, sao 

transferidos as canaletas apos o termino do periodo do confmamento atraves da lavagem 

dos piquetes, da mesma forma, esses residuos sao diluidos e enviados ao biodigestor. 

Os produtos obtidos da reciclagem pelo biodigestor, serao utilizados pela propria · 

empresa. Cada urn ten\ urn fim especifico, permitindo que a fazenda administrada possa 

seja praticamente auto-suficiente. 

0 biogas seni utilizado como combustive! para veiculos, no uso domestico e na 

eletricidade. Estani substituindo o diesel e a gasolina para abastecer os Tratores, carros e 

caminhonetes. 0 GLP, em uso domestico na fazenda, tanto na sede como nas 

dependencias de empregados. Para gerar a eletricidade com o gas, a empresa estara 

utilizando urn motor a combustao adaptado ligado a urn gerador de energia. A energia 

eletrica estara sendo fomecida por tanto, pela companhia de energia local e pela produ~ao 

propria. 

0 biofertilizante sera utilizado como fertilizante nas pastagens da fazenda. Estara 

substituindo os adubos quimicos e atuando como redutor e controlador de pragas e 

insetos, reduzindo o risco de doen~as como bemes, bicheiras e moscas-do-chifre. Essa 

redu~ao permitira uma diminuic;ao na quantidade de remedios necessarios e urn menor 

manuseamento do animal por parte da empresa, permitindo uma engorda mais rapida e 

menos estressante aos animais. 
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CAPiTULO VI SiNTESE E RECOMENDAl;OES 

A Empresa A VC Agropecuaria administradora da Fazenda Tres Pontes, e atuante 

na pecuaria de gado de corte trabalhando com a ra9a nelore. 0 sistema produtivo se 

baseia em regime de pastagens, semi-confmamento e confinamento. Para a realiza9ao do 

projeto foi estudado o regime de confinamento da empresa, especificamente o problema 

do seu processo produtivo, a contamina9ao do meio-ambiente por residuos. 

0 confinamento gera grandes quantidades de residuos que sao eliminados pelos 

animais no processo de engorda, sendo expressiva a necessidade de tratamento para nao 

degradar o meio-ambiente ou de prejudicar o proprio desempenho da empresa. 

Portanto o presente trabalho visa o objetivo de mostrar urn sistema oriental pouco 

usado e conhecido pelos ocidentais para o tratamento de efluentes e residuos organicos, o 

biodigestor. Uma industria natural de reciclagem, o biodigestor se mostra uma altemativa 

excelente de uso no meio rural, nao apenas no tratamento de efluentes, mas tambem no 

uso dos produtos obtidos. Esses, alem de auxiliar o produtor como altemativa de diversas 

fontes de energia, promove urn crescimento sustentavel chegando ate a auto-suficiencia 

daempresa. 

E recomendavel por esse projeto o uso do biodigestor para o tratamento de 

residuos organicos de diversos tipos, podendo obter beneficios de forma economica, 

social e ecol6gica. 
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