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RESUMO 

Com a necessidade de uma produção intensa e, muitas vezes, localizada, o setor 

agropecuário acaba por gerar um volume de resíduos extremamente elevados ocasionando, 

por vezes, poluição do meio ambiente, e, por consequência, atingindo a população e demais 

seres vivos. O biodigestor é como uma central tecnológica, onde se acelera o processo de 

decomposição do substrato, sendo solução ideal para o tratamento de resíduos sólidos 

orgânicos dos mais variados tipos. Os modelos mais utilizados no método contínuo são o 

Indiano, Chinês e Canadense, também chamado da Marinha. Existem três fases para ocorrer a 

decomposição bacteriana completa da matéria orgânica sob condições anaeróbias, que são: 

hidrólise enzimática, fase ácida e fase metagênica. Esta revisão tem como objetivo demonstrar 

pontos essenciais para produção de biogás, assim como a capacidade da mesma em um 

modelo Canadense. Os cálculos para o dimensionamento foram feitos baseados no projeto de 

Gusmão (2008) e Junqueira (2014) e  utilizando-se como modelo uma propriedade padrão de 

criação de suínos para terminação da empresa Pamplona Alimentos S/A. O plantel total da 

empresa nesta fase é de cerca de 303.000 animais, sendo que 221.000 estão no modelo de 

produção entre 22 kg até os 110 kg, e os demais se apresentam em um modelo utilizado pela 

empresa há cerca de 3 anos onde o produtor recebe os animais dos 7 kg até os 110 kg. 

Segundo a empresa, o número mínimo de animais para o sistema mais antigo, de 22 kg até 

110 kg é de 1.200 suínos. Os cálculos demonstraram um potencial de produção de 218,04 

m³/dia (GUSMÃO, 2008) e 226,32 m³/dia (JUNQUEIRA, 2014).  

 

Palavras chave adicionais: Biodigestão. Resíduos. Sustentabilidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

No mundo pós II Guerra Mundial houve uma nova e crescente necessidade de 

alimentos devido ao aumento da população mundial. Este fenômeno populacional ocorre até 

os dias atuais, pois a população continua sendo crescente havendo uma necessidade de 

produção intensa e, muitas vezes, localizada, o setor agropecuário acaba por gerar um volume 

de resíduos extremamente elevado ocasionando, por vezes, poluição do meio ambiente, e, por 

consequência, atingindo a população e demais seres vivos.  

O Brasil se destaca mundialmente na produção mundial de alimentos, sendo 

referência em diversas práticas no setor, o país ainda apresenta um dos maiores rebanhos 

bovinos e suínos do mundo, que apresentam certo interesse do mercado externo devido ao seu 

custo de produção menor comparado aos demais países. Mas, de qualquer forma, o Brasil está 

longe de se tornar um exemplo no descarte ou reutilização de seus resíduos agropecuários.  

A necessidade de se discutir este tema é evidente perante as grandes preocupações 

relacionadas ao ambiente em que se vive. Levando ainda em consideração esta contínua 

necessidade no aumento da produtividade, tem-se junto a isto, uma possível agregação de 

valor no produto que estará gerando um benefício ao meio ambiente, gerando renda extra na 

utilização e distribuição de energia térmica e elétrica, tornando a propriedade 

autossustentável.  

A capacidade de geração de gases poluentes ao ambiente em criações pecuárias é 

considerável, sendo a utilização de biodigestores uma das alternativas para a reutilização 

destes gases de forma coerente e retornando em benefícios tanto econômicos quanto sociais 

ao produtor rural. 

 

2. HISTÓRICO 
 

Existem indicações históricas onde se descreve a utilização do biogás para manter 

o “fogo eterno” da Pérsia entre 6000 e 2000 a.C. Em 347 a.C. na China também se apresenta 

o biogás em relatos quando utilizado como gás para iluminação, chamado de “ar de fogo”, e 

ainda na região antiga de Assíria, onde hoje é o Iraque, em 10 a.C, onde se utilizava para 

aquecimento de água para os banhos. Em 1630, Jan Baptista Van Helmont recebeu atribuição 

pelo primeiro registro científico do biogás, onde registrou a formação de gases inflamáveis 

através da decomposição da matéria orgânica (AQUINO et. al. 2014). 

No ano de 1776, Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta foi o primeiro 

pesquisador que chegou em uma relação direta entre a quantidade de matéria orgânica em 
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decomposição e a quantidade de gás formada a partir de avaliações e relatos científicos de 

sedimentos depositados no fundo de lagos e pântanos. Ainda no ano de 1776, Volta publicou 

seus estudos, onde chamou de “Aria infiammabile nativa dele Paludi”, onde o mesmo se 

tornou de grande influência para a comunidade científica. O mesmo autor ainda complementa 

que em 1804, Dalton, descreveu a fórmula correta do gás metano, que, nesta época ainda era 

chamado de “gás do pântano” ou “gás inflamável” (TENORIO, 2015).  

Em 1857, em um hospital para portadores de hanseníase, em Bombaim, na Índia, 

foi construída a primeira estrutura com a finalidade de produzir e utilizar o biogás. Já em 

1895, em Exter, na Inglaterra ocorreu a primeira utilização do biogás na Europa para 

iluminação da cidade. Com informações referente a temperatura e influencias da mesma sobre 

a formação do biogás, diversos projetos foram testados afim de conseguir elevar ainda mais as 

temperaturas dos digestores (GONÇALVES et al. 2010?). 

Popoff, em 1875 foi o primeiro a realizar uma publicação em relação a 

temperatura para a formação deste gás, onde o autor afirma que o biogás poderia ser formado 

através dos sedimentos de um rio em uma temperatura limite de 6ºC e que quando ocorre o 

aumento da temperatura até 50ºC a produção do gás era acelerada, além de não haver 

alteração na composição dos gases devido a temperatura (TENORIO, 2015).   

Vilela e Silveira (2005) relatam que no século XIX, Ulysse Gayon, aluno de Louis 

Pasteur, realizou a fermentação anaeróbica de uma mistura de estrume e água, a 35ºC, 

conseguindo obter 100 litros de gás por m
3
 de matéria. Em 1884, Louis Pasteur, ao apresentar 

à Academia das Ciências os trabalhos do seu aluno, considerou que esta fermentação podia 

constituir uma fonte de aquecimento e iluminação. 

Entre 1914 e 1921, houveram diversos procedimentos patenteados por Imhoff e 

Blunk, como trocadores de calor de membrana dupla, adição de água quente ao dejeto fresco, 

agitação do conteúdo do digestor ou ingestão de biogás quente, apesar do esforço em 

estimular o desenvolvimento da tecnologia, houveram dificuldades desconhecidas que 

fizeram com que os projetos não fossem finalizados.  Em 1926 essas dificuldades enfrentadas 

por Imhoff e Blunk foram superadas em Essen, na Alemanha, onde houve nova avaliação e 

descoberta em relação aos trocadores de calor interno feito de cobre que sofriam corrosão em 

um curto espaço de tempo ou ainda quando se realizava a adição de água ou vapor que fazia 

com que houvesse uma diluição indesejada dos dejetos (TENORIO, 2015). 

Buswell, em 1930, conseguiu identificar bactérias e parâmetros que 

incrementavam a produção de metano, graças ao avanço da microbiologia.  Mas, mesmo com 

todo o avanço e possibilidades apresentadas, o uso deste material foi colocado em segundo 



11 

 

plano, utilizado então apenas para complementar as fontes tradicionais da época, petróleo e 

carvão, que se acreditava serem infinitas. A primeira estação em larga escala no uso do 

Biogás se encontrava na Argélia em 1938, criada por Isman e Ducellier, e funcionava através 

da utilização de resíduos sólidos urbanos (TENORIO, 2015).  

Em meados de 1940, após a estagnação de novos projetos devido ao início da 

Primeira Grande Guerra, o interesse sobre a utilização do gás advindo da matéria orgânica foi 

retomado devido a escassez de recursos tanto para cozimento como para aquecimento de 

casas, além da alimentação de motores de combustão interna. Acredita-se que no pós-guerra 

haviam sido construídos cerca de 40 biodigestores na Europa, onde alguns passaram de 20 

anos de uso, mas, com o retorno do excesso de matérias primas fósseis, os projetos não 

tiveram a continuidade desejada (TENORIO, 2015).  

Além das dificuldades da guerra, os pesquisadores tinham dificuldade de isolar as 

bactérias metanogênicas responsáveis pela metanogênese, que é uma das fases para a 

produção do gás. Barker conseguiu isolar a espécie Methanobacterium omelianskii, que 

oxidava o etanol e o transformava em ácido acético e metano (JORGE, 2004; TENORIO 

2015).  

Hungate isolou diversos organismos capazes de converter dióxido de carbono e 

hidrogênio em metano. Devido a essas pesquisas se iniciou a hipóteses de que não bastaria 

apenas um organismo para que a transformação acontecesse, surgindo a “teoria de múltiplos 

organismos” (JORGE, 2004). 

Em 1950 foi formado na Índia o Gobar Gás Institute, que era comandado por Ram 

Bux Singh. Nesta instituição houveram grandes pesquisas que resultaram em grande difusão 

da metodologia dos biodigestores como forma de tratar os dejetos de animais, utilizar o 

biofertilizantes, além do principal, que seria a utilização do biogás (Nogueira, 1986 apud 

GONÇALVES et. al. 2010?). 

Em 1979, Bryant conseguiu esclarecer as dúvidas existentes referente aos 

microrganismos envolvidos na fermentação. Demonstrou que na cultura do microrganismo 

Methanobacterium omelianskii (Figura 1) havia duas espécies diferentes de bactérias que 

foram isoladas: Methanobacterium thermoautotrophicum e Methanosarcina barkeri. A 

primeira fazia com que o etanol fosse transformado em ácido acético e hidrogênio, enquanto a 

segunda convertia o dióxido de carbono, acrescido do hidrogênio, que era liberado da reação 

anterior, em metano (JORGE, 2004). 
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   Figura 1: Esquema das espécies de bactérias. 

 

Fonte: Editado a partir de Jorge (2014). 

 

Muitos projetos de biogás foram realizados na década de 1980, devido as más 

condições dos aterros e processos de digestão aeróbia, dando espaço para a digestão 

anaeróbica. Na década de 1990 isso já era uma realidade popular, fazendo com que 

houvessem diversos projetos de biogás na China e Índia, abastecidos por resíduos de 

indústrias de alimentos, frigoríficos, restaurantes, entre outros (KARLSSON, 2014).  

As pesquisas em relação a utilização da biodigestão no Brasil ocorreiram 

principalmente na região Sul onde concentram grande parte da produção de suínos, aves e 

bovinos. Mas, foi na região Nordeste que as pesquisas apresentaram maior interesse em 

aproveitar a biomassa gerada nas pequenas e médias propriedades rurais, onde o que 

diferenciou foi o clima quente que favorece o desenvolvimento das bactérias que realizam a 

fermentação capaz de liberar o gás metano. O mesmo autor complementa que apesar de haver 

uma revalorização do setor de energias renováveis não existem grandes mudanças, a não ser 

em países específicos, como Alemanha e Dinamarca que possuem modificação na sua matriz 

energética de forma mais acelerada. Nos demais países existe um travamento, ou seja, tudo 

necessita de análises e incorporação de critérios socioambientais que fazem com que as 

mudanças sejam brandas e lentas, ou ocorrem apenas algum caso de desastre ambiental ou 

crise de abastecimento de alguma fonte energética tradicional (SIMIONI, 2006). 

Villela e Silveira (2005) relatam que até pouco tempo, o biogás era simplesmente 

encarado como um subproduto, obtido a partir da decomposição anaeróbica de lixo urbano, 

resíduos animais e de lamas provenientes de estações de tratamento de efluentes domésticos. 
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No entanto, o acelerado desenvolvimento econômico dos últimos anos e a subida acentuada 

do preço dos combustíveis convencionais têm encorajado as investigações na produção de 

energia a partir de novas fontes alternativas e economicamente atrativas, tentando sempre que 

possível, criar novas formas de produção energética que possibilitem uma economia ou 

conservação dos recursos naturais esgotáveis. 

A economia não é a única vantagem ligada ao desenvolvimento do projeto biogás, 

existe ainda a reutilização de dejetos de animais que se evita a contaminação do meio 

ambiente, chegando a nascentes e lençóis freáticos. No caso do sistema rural, o principal 

beneficiário é o próprio agricultor, que utiliza produtos considerados restos para produção de 

biogás e biofertilizante (GONÇALVES et al. 2010?). 

 

3. ÍNDICES DE RESÍDUOS 
 

3.1. Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)  
 

De acordo com Bento (2013) a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi criada 

pela lei nº12305, de 2010 e regulamentada pelo Decreto nº7404, de 2010. A sua proposta, 

atualmente deverá ser norteada pelos princípios básicos da minimização da geração, 

reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final de resíduos, seguindo esta ordem de 

prioridade. Ela prevê a concessão de incentivos fiscais e financeiros às instituições que 

promovam a reutilização e a reciclagem de resíduos, além de dar prioridade ao recebimento 

de recursos federais aos municípios que aderirem ao Programa. 

Todo e qualquer resíduo que é lançado no meio ambiente faz com que haja 

alterações em seus elementos, contaminando os recursos naturais e consequentemente agindo 

na saúde humana e qualidade de vida no planeta (ROVERSI, 2013). 

Para Rocha (2012) os malefícios causados por todo e qualquer tipo de lixo são 

incontáveis. Os mesmos podem causar a poluição de solos, águas, ar, contribuindo também 

para o aquecimento global e para a destruição da camada de ozônio. 

De acordo com dados do IBGE (2015) o rebanho suíno total no estado de Santa 

Catarina era de 6.792.724 animais, utilizando-se dos parâmetros colocados pela Fundação do 

Meio Ambiente de Santa Catarina – FATMA na sua Instrução Normativa número 41 de 2008, 

tem-se que suínos em crescimento e terminação geram 0,007 m³/animal/dia de dejeto. Sendo 

assim, o total de resíduos gerados em m³/dia no Estado seria de 47.549,1 m³ de dejetos.   
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É importante que a comunidade saiba as formas corretas de acondicionamento e 

destinação do resíduo, que a mesma descubra novas formas de utilização destes resíduos, 

obtendo informações sobre os malefícios do lixo para o solo e água (DEBONI, 2010). 

4. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 
 

Foi a partir da Primeira Revolução Industrial, no século XVIII, que ocorreu uma 

maior contribuição antrópica, ou seja, ação do ser humano sobre o meio ambiente. Quando as 

grandes potências tiveram real visão dos números alarmantes em que o globo se apresentava, 

decidiu-se por criar mecanismos capazes de reduzir os gases de efeito estufa, sendo um destes 

mecanismos o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, fixado pelo Protocolo do Tratado de 

Quioto. No ano de 2009 o Brasil se apresentava na 6ª colocação no ranking de maiores 

emissores de CO2 (dióxido de carbono), estando nos primeiros lugares China, Estados Unidos 

e União Européia (Pasqual, 2011). 

O Brasil se encontra em 17º colocado na classificação mundial dos países 

emissores de gases de efeito estufa, se não fosse levado em consideração a questão do 

desmatamento, já quando colocada essa prática nos números, o país passa para a 5ª colocação 

no ranking (Cerri & Cerri, 2007).  

Existem duas correntes que se ligam ao conceito de desenvolvimento sustentável, 

a primeira seria a partir dos anos 70, onde acontecem mudanças nas abordagens do 

desenvolvimento econômico, citando como exemplo deste pensamento, o trabalho do Clube 

de Roma, que foi publicado com o título de Limites do Crescimento, em 1972, onde expõe 

que para se ter uma estabilidade econômica e ao mesmo tempo ecológica, deveria ocorrer uma 

estagnação do crescimento da população global e do capital industrial. Já a segunda, acontece 

também em 1972, com a difusão da crítica ambientalista a partir da Conferencia de 

Estocolmo, quando a questão ambiental ganha força e visibilidade, observando-se assim uma 

relevância num curto espaço de tempo perante diversos debates (JACOBI, 2009?). 

Houve um debate sobre o assunto sustentabilidade e meio ambiente na Eco-92, 

realizada no Rio de Janeiro, em 1992. Segundo os autores, a sustentabilidade se baseia na 

existência do modelo insustentável apresentando como base “o crescimento populacional 

humano exponencial, destruição da base de recursos naturais, sistemas produtivos que 

utilizam tecnologias poluentes de baixa eficiência energética, um sistema de valores 

completamente desarmônico e desequilibrado que propicia a expansão ilimitada do 

desperdício material”. A relação entre emissão de gases poluentes e sustentabilidade fica 

ainda mais consolidada a partir do Protocolo de Quioto, criado em 1997, onde os países 
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membros do tratado, principalmente os desenvolvidos deveriam diminuir os níveis de emissão 

em pelo menos 5,2%, onde o parâmetro eram as emissões de 1990. Já para os países em 

desenvolvimento, o Protocolo apresenta um Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL, 

que seria um grande mercado mundial de carbono (ROHDE & PHILOMENA, 2008).  

Para Simioni (2006) a produção de energia, em termos mundiais, é apontada como 

um dos principais fatores antropogênicos a gerar mudanças no clima do planeta. O fenômeno 

mais discutido é o “efeito estufa”, isto é, o aquecimento do planeta devido ao excesso na 

atmosfera, dos GEE (gases de efeito estufa) como o Dióxido de Carbono (CO2), metano 

(CH4), o vapor d’água, Ozônio (O3) Óxido Nitroso (N20), Clorofluorcarbonos (CFCs), 

Hidrofluorcarbonos (HFCs), Perfluorcarbonos (PFCs), Hexafluoreto de Enxofre (SF6). 

O fenômeno “Efeito Estufa” acontece quando a radiação solar, que chega a Terra 

em forma de ondas curtas, passando pela atmosfera e aquecendo a superfície terrestre, 

refletindo essa radiação na forma de calor para a atmosfera. Quando isso ocorre, o calor é 

bloqueado por alguns componentes químicos que fazem com que o calor fique retido ainda 

mais nas partes baixas da atmosfera (VIRGÍLIO & SICOLI, 2012). 

Buckeridge (2006) coloca que o termo efeito estufa é utilizado com uma 

conotação negativa, indicando que algo de errado está acontecendo com a atmosfera. No 

entanto, a vida na terra só é possível por causa desse efeito. Para se ter uma ideia da 

importância do efeito estufa, pode-se comparar a Terra e a Lua. Enquanto a camada de ar que 

envolve a Terra se mantém entre extremos aproximados de -10ºC e 50ºC, a Lua, que até onde 

sabemos não possui seres vivos, apresenta extremos de -150ºC a noite e 100ºC na superfície 

exposta ao Sol. Estas diferenças existem a despeito do fato de que ambos os corpos celestes se 

encontrarem à mesma distância do sol. Estas diferenças existem porque a terra possui uma 

camada de gases capazes de absorver parte da radiação emitida pelo Sol. De toda a radiação 

que chega à Terra, apenas a luz visível e parte das ondas de rádio atingem a superfície da terra 

sem interferência, enquanto a luz ultravioleta é absorvida na estratosfera, provocando seu 

aquecimento. A energia absorvida faz com que as moléculas de certos gases vibrem, 

promovendo produção de calor o qual em parte acaba sendo reemitido para o espaço e em 

parte é responsável pela manutenção dos sistemas vivos na superfície terrestre. Este é o efeito 

estufa benéfico, sem o qual a vida na Terra seria impossível. 

Com a emissão dos GEE, ocorre uma destruição da camada de ozônio, fazendo 

com que haja uma maior entrada de raios ultravioletas, que são prejudiciais a saúde humana e 

bloqueando a saída de raios infravermelhos. Este efeito faz com que ocorra um aumento na 

temperatura e mudanças no regime climático (MATTOS, 2001). 
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De acordo com o relatório do IPCC (Intragovernamental Panel on Climate 

Change) de 2001, os gases considerados como mais nocivos ao ambiente são: dióxido de 

carbono (CO2), que corresponde a 75% do efeito estufa na época da publicação, e ainda, o 

metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O), sendo o metano, 23 vezes mais poluente que o dióxido 

de carbono, podendo permanecer por até 15 anos na atmosfera e o óxido nitroso apresentando 

cerca de 310 vezes mais capacidade poluente que o dióxido de carbono. (LEANDRO, 2007). 

O índice em 1990 de óxido nitroso era de 111,27 Gg (giga grama), enquanto em 2005 esse 

valor aumentou em 63%, se apresentando com 175,76 Gg (PINEDO et al., 2009 e Zotti e 

Paulino, 2009) (Tabela 1). 

  

Tabela 1: Gases atmosféricos, fontes e contribuição para o aumento do efeito estufa. 

 Gás 

Carbônico 

(CO2) 

Metano 

(CH4) 

Óxido 

Nitroso 

(N2O) 

Clorofluor-

carbonetos 

(CFCs) 

Ozônio 

(O3) 

Principal 

fonte 

antrópica 

Combustíveis 

fósseis, 

desmatamento. 

Arroz cultivo 

inundado, 

pecuária, 

combustíveis 

fósseis, 

queimadas. 

Fertilizantes 

conversão 

do uso da 

terra. 

Refrigerado- 

res, aerossóis, 

processos 

industriais 

Hidrocar- 

bonetos, 

queima de 

biomassa 

Tempo de 

vida na 

atmosfera 

50-200 anos 10 anos 150 anos 60-100 anos 
Semanas a 

meses 

Taxa anual 

de aumento 
0,5% 0,9% 0,3% 4% 0,5-2,0% 

Contribuiçã

o relativa ao 

efeito estufa 

60% 15% 5% 12% 8% 

Fonte: Adaptado Zotti e Paulino (2009) apud MCT (2000). 

No relatório do IPCC de 2016, está disposto que as emissões antropogênicas de 

gases que causam o efeito estufa tiveram um aumento entre 1970 e 2010, sendo o maior 

aumento entre os anos de 2000 e 2010, mesmo com todas as políticas de mitigação da 

mudança climática. O relatório ainda afirma que as principais causas do aumento de emissões 

foram o crescimento econômico e demográfico, através das queimas de combustíveis fósseis.  

No Brasil a situação das emissões de gases relacionados ao efeito estufa tem uma 

característica específica, isso porque no país as práticas agrícolas e mudanças no uso do solo 

estão diretamente ligadas a emissão destes gases, sendo cerca de 75% do CO2 emitido são 

derivados destas práticas, juntamente com o desmatamento e apenas 25% advém da queima 

de combustíveis fósseis (CERRI & CERRI, 2007).  
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Em relação ao setor agropecuário, o maior contribuinte para a emissão de gases é 

o bovino, sendo que, com base nos dados do IBGE de 2005, o gado de corte se apresentou 

com 86% das emissões totais da pecuária, seguido do gado de leite com 10%, deixando as 

demais categorias zootécnicas com apenas 4% do total (PINEDO et al., 2009).  

As taxas de produção pecuária atuais são feitas em relação a procura dos clientes, 

diferente do passado em que se havia uma produção dependente do clima para se produzir 

mais ou menos. Isso fez com que gerasse novos sistemas de produção e organização no fluxo 

de nutrientes, resultando por fim, em um desequilíbrio entre as necessidades do solo com a 

capacidade do mesmo em reciclar a quantia excessiva de subprodutos (HASSOUNA et. al., 

2015).  

Segundo Tavares et. al. (2015) em relação à produção de suínos, existe ainda um 

déficit em relação a pesquisas no Brasil voltadas para a determinação da emissão de gases 

poluentes e amônia nas granjas de suínos, apesar de comprovada a emissão dos mesmos no 

local. Isso ocorre principalmente devido a falta de consenso entre os pesquisadores em relação 

à metodologia a ser usada para estimar estas emissões, por isso, ainda se utiliza metodologias 

de outros países, como a metodologia do INRA (Instituto Nacional da Pesquisa Agronômica), 

da França. 

Os problemas ambientais urbanos no Brasil também têm se agravado a cada ano, e 

como não está se apresentando uma solução eficiente e rápida, os impactos com enchentes, 

dificuldades na gestão de resíduos sólidos e o crescente despejo dos mesmos em locais onde 

pode ocorrer potenciais degradação do meio ambiente tornam a preocupação quanto à 

poluição advinda destes resíduos maiores ainda (JACOBI, 2009?). 

No momento atual é de fundamental importância que a sociedade esteja 

mobilizada e motivada a questionar de forma crítica a falta de iniciativa dos governantes 

perante as políticas segmentadas no campo da sustentabilidade e desenvolvimento. Há 

exemplos municipais bem sucedidos, demonstrando que com vontade política é possível 

haver um resultado econômico e social ao mesmo tempo (ROBINS, 2013?). 

5. BIODIGESTOR  
 

 

Para Tenorio (2015) biodigestor, também comumente conhecido como digestor ou 

biorreator, que por definição é uma câmara de fermentação fechada, onde a biomassa sofre a 

digestão pelas bactérias anaeróbicas produzindo biogás. Ou seja, trata-se de um local 

completamente fechado, isolado e vedado com o objetivo de impedir qualquer entrada de ar. 

Esse local pode ser construído de alvenaria fazendo uso de concreto ou de outros materiais. 
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Nesse ambiente deposita-se o substrato (matéria orgânica) a ser degradado através do 

processo de fermentação. 

Para Santos & Junior (2013) o processo de biodigestão transforma todas as 

características dos afluentes que recebe, para que este possa liberar afluente com redução do 

potencial poluidor entre 70% e 80% da carga orgânica – isso em DBO (demanda biológica de 

oxigênio), ou até mesmo em Demanda Química de Oxigênio (DQO); redução do potencial de 

contaminação infectocontagioso em mais de 90%, se acoplado a lagoas de estabilização; 

produção de efluente final estabilizado, apresentando baixa relação carbono/nitrogênio (10:1), 

indicando material praticamente inerte e pH entre 6,5 e 7,5 com ausência de cheiro e sem 

atração de moscas. 

O biodigestor é como uma central tecnológica, onde se acelera o processo de 

decomposição do substrato, sendo solução ideal para o tratamento de resíduos sólidos 

orgânicos dos mais variados tipos (MACHADO, 2013).  

Para Kunz (2006) um cuidado que deve ser tomado com a utilização de 

biodigestores diz respeito ao efluente líquido que sai do sistema (Tabela 2), não podendo ser 

descartado nos corpos receptores, pois ainda apresenta um alto potencial poluidor, 

principalmente quando considerado nitrogênio e fósforo. 

 

Tabela 2: Médias (g/L) das determinações de carga orgânica e nutrientes  

para a alimentação e o efluente do biodigestor. 

Parâmetro Entrada Saída 

DQO 66,9 ± 13,5 8,5 ± 1,0 

DBO5
20

 34,8 ± 7,4 3,2 ± 1,2 

N-NH
3
 2,6 ± 0,8 2,3 ± 0,7 

NTotal 4,8 ± 1,1 3,2 ± 0,5 

PTotal 1,60 ± 0,41 0,22 ± 0,14 

Sólidos Voláteis 41,7 ± 15,6 9,7 ± 4,9 

 Fonte: Adaptada de Kunz & Oliveira (2006). 

5.1 MODELOS DE BIODIGESTORES 

 

Segundo Deganutti et. al. (2008) existem diversos modelos de biodigestores, onde 

cada um se adapta a uma realidade e uma necessidade de biogás.  

De acordo com Gaspar (2003), existem vários tipos de biodigestor, mas, em geral, 

todos são compostos, basicamente, de duas partes: um recipiente (tanque) para abrigar e 
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permitir a digestão da biomassa, e o gasômetro (campânula), para armazenar o biogás. Em 

relação ao abastecimento de biomassa, o biodigestor pode ser classificado como contínuo, 

onde há o abastecimento diário de biomassa, com descarga proporcional à entrada de 

biomassa, ou intermitente, quando utiliza sua capacidade máxima de armazenamento de 

biomassa, retendo-a até a completa biodigestão. Então, retiram-se os restos da digestão e faz-

se nova recarga. O modelo de abastecimento intermitente é mais indicado quando da 

utilização de materiais orgânicos de decomposição lenta e com longo período de produção, 

como no caso de palha ou forragem misturada a dejetos animais. 

Os biodigestores são classificados quanto a origem do substrato, podendo ser 

rurais, quando utilizados substratos oriundos do setor agropecuário, e possui uma 

homogeneidade da biomassa, como no exemplo de um na cidade de Bremen (Figura 2) ou 

urbanos, quando se utilizam de resíduos sólidos orgânicos municipais, possuindo uma 

heterogeneidade, necessitando de um tratamento mais específico (Figura 3), como o sistema 

da cidade de Marl, na Alemanha (MACHADO, 2013).  

 

Figura 2: Biodigestor rural alemão. 

             
Fonte: Machado (2013). 

 

Figura 3: Biodigestor urbano alemão 

 
Fonte: Machado (2013). 
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De acordo com Junqueira (2014), os modelos mais utilizados no método contínuo 

são o Indiano, Chinês e Canadense, também chamado da Marinha. 

5.1.1. Modelo indiano 

O modelo indiano (Figura 4 (a e b)) tem como caracteristíca, possuir uma 

campânula como gasômetro, que pode estar mergulhada sobre a biomassa em fermentação, 

apresentando ainda uma parede central (Figura 6) que divide o tanque de fermentação em 

duas câmaras, com o intuito de que o material circule por todo interior da câmara de 

fermentação (DEGANUTTI, 2002). 

A câmpula móvel é feita de ferro ou fibra de vidro, fazendo com que a medida que 

o gás se forma, ele vai sendo armazenado neste local. Como este modelo produz 

incessantemente gás, deve-se manter uma pressão constante, para que o mesmo possa ser 

utilizado. (JUNQUEIRA, 2014 apud BENICASA, 1998). 

 

  Figura 4 (a e b): Biodigestor modelo indiano e representação tridimensional em corte do modelo indiano 

 
(a)                                                                          (b) 

   Fonte: Fonseca et. al. (2009) apud Junqueira (2014); Deganutti (2002). 

 

O Departamento de Engenharia Mecânica (DEMEC) (2012?) coloca como 

vantagens deste modelo: 

 Ser construído enterrado no solo, com isso, sua temperatura é pouco variável, 

consequentemente a variação da temperatura no processo de fermetação 

também é baixa.  

 Comparado com outros modelos, este ocupa pouco espaço do terreno, por ter 

uma extesão vertical. 

 Em relação a custos, por ser constuído dentro do solo, dispensa reforços nas 

paredes, como cintas de concreto, diminuindo as despesas. 
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E como desvantagens o mesmo apresenta: 

 Se a câmpanula for de metal, pode ocorrer corrosão.  

 Este modelo possui o custo da câmpanula. 

 Se o sistema de comunicação entre a caixa de carga e o digestor for realizada 

por tubos, pode ocorrer entupimentos. 

 Construção fica limitada em locais onde o lençol freático é alto.  

5.1.2. Modelo chinês 

 O modelo Chinês (Figura 5 (a e b)), é formado por uma câmara cilíndrica em 

alvenaria para realização da fermentação, com teto impermeável. Funciona a partir de um 

princípio de prensa hidráulica, que faz que com a sua pressão interna aumente, acumulando 

biogás, fazendo com que os efluentes da câmara de fermentação se desloquem para a caixa de 

saída (DEGANUTTI, 2002).   

 Apresenta como maior barreira a sua construção, pois sendo o trabalho todo de 

alvenaria, requer um ótimo profissional para ser executada de forma correta, empregando uma 

técnica onde o peso do próprio tijolo consegue mantê-lo até que a argamassa cure. As paredes 

externas e internas necessitam de uma camada de impermeabilizante, para evitar infiltrações 

de água ou rachaduras (PERMINIO, 2013). 

O modelo Chinês se assemelha ao indiano, pois o substrato deverá ser fornecido 

continuamente, mantendo uma concentração de sólidos totais em torno de 8% para que se 

evite entupimentos no sistema (DEGANUTTI, 2002). 

 

Figura 5 (a e b): Biodigestor modelo chinês e representação tridimensional em corte do modelo chinês. 

      
   (a)                                                                                                  (b)   

Fonte: Fonseca et. al. (2009) apud Junqueira (2014); Deganutti (2002). 
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Para DEMEC (2012?) as vantagens do modelo Chinês são: 

 Custo menor em relação aos demais por ser de alvenaria. 

 É o modelo que menos ocupa espaço na superfície do solo. 

 Sofre pouca variação de temperatura por estar enterrado no solo. 

 

Já como desvantagens apresenta: 

 Os tubos que ligam o sistema podem entupir. 

 Existe uma limitação ao tipo de solo, preferindo-se solos profundos. 

 Modelo indicado mais para produção de biofertilizantes, pois possui a campânula 

fixa. 

 

5.1.3. Modelo canadense ou da marinha 

O modelo Canadense ou da Marinha (Figura 6 (a e b)), é disposto 

horizontalmente, possuindo largura maior que a profundidade, tendo assim uma maior 

exposição solar, consequentemente, uma maior produção de biogás. Sua campânula é de 

plástico maleável, com PVC, inflamando com a produção do gás, como um balão. De acordo 

com os autores, este modelo pode ser construído enterrado ou não e sua campânula pode ser 

retirada para limpeza (TORRES et. al., 2012). 

 Figura 6 (a e b): Biodigestor modelo canadense. 

 
  (a)                                                                                            (b) 

Fonte: Oliver (2008); Kunz (2010). 

 

 

DEMEC (2012?) descreve como vantagens deste modelo: 

 A maior exposição solar facilita a produção do gás. 
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 Não possui restrições a tipo de solo, pois é um modelo horizontal. 

 A comunicação do sistema é feita por alvenaria o que evita entupimento. 

 Limpeza é facilitada devido o material da campânula. 

 Como desvantagem: 

 Como o indiano, tem-se o custo da campânula. 

 

 

5.1.4. Modelo batelada 

Modelo batelada, segundo Degunatti (2002) é um modelo não contínuo, simples e 

com pouca exigência operacional. Podendo ser um apenas um tanque anaeróbico ou vários em 

série. Este modelo é abastecido apenas uma vez, mantendo a fermentação por um tempo e 

descarregando o material posteriormente após o término do período de formação do gás. 

Diferente dos modelos citados acima, o autor coloca que o batelada se adapta melhor a 

propriedades onde ocorre a disponibilidade de substrato em períodos mais longos, como 

granjas de aves de corte, onde é utilizada a cama após a retirada dos animais (Figura 7).  

 

                            Figura 7: Representação tridimensional em corte do  

biodigestor modelo batelada. 

 
                             Fonte: Deganutti (2002). 

 

5.1.5. Fossa séptica biodigestora  
 

Segundo Gondim (2010) as fossas sépticas biodigestoras são um sistema inovador 

de esgoto sanitário composto por três caixas coletoras com 1.000 litros cada uma. Ficam 

enterradas no solo, funcionam conectadas exclusivamente ao vaso sanitário e são interligadas 

entre si por tubos e conexões de PVC.  

Para Novaes (2002) apud Lima et. al. (2012) é comum em propriedades rurais o 

uso do que é popularmente conhecido como fossa negra, sumidouro e outras técnicas 
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rudimentares, onde o objetivo maior é dar um destino aos dejetos. Essas técnicas são sempre 

inadequadas e ineficientes do ponto de vista técnico, e ainda estão sempre próximos a cursos 

d’água e poços de onde são captadas águas para o abastecimento humano. No entanto esse é 

um sistema primitivo e simplório com a possibilidade de contaminação da população, que faz 

uso dessa técnica, e do meio ambiente.  

A fossa séptica biodigestoras, vem sendo empregada a fim de reduzir a carga de 

matéria orgânica lançada nos corpos hídricos, e a contaminação do solo. Por ter um baixo 

custo de instalação e fácil manutenção o processo de biodigestão de resíduos orgânicos é uma 

possibilidade real para a melhoria do saneamento no meio rural e consequente aumento da 

qualidade de vida da população (Novaes et al 2005). 

De acordo com Novaes (2002) o sistema (Figura 8 (a e b)) é composto por duas 

caixas de cimento amianto ou plástico de 1000 L cada, facilmente encontradas no comércio, 

conectadas exclusivamente ao vaso sanitário, pois a água do banheiro e da pia não têm 

potencial patogênico e sabão ou detergente tem propriedades antibióticas que inibem o 

processo de biodigestão, e a uma terceira de 1000 L, que serve para coleta do efluente (adubo 

orgânico). Caso não se deseje aproveitar o efluente como adubo e utilizá-lo somente para 

irrigação, pode-se montar na terceira caixa um filtro de areia, que permitirá a saída de água 

sem excesso de matéria orgânica dissolvida. 

 

Figura 8 (a e b): Esquema fossa séptica biodigestora. 

 

(a)                                                                                  (b) 

Fonte: Novaes (2002).     

 

6. SUBSTRATO 

 

Existe uma variedade de substratos que podem ser utilizados para a produção de 

biogás, podendo ser, resíduos de estações de tratamento de águas municipais, resíduos de 

frigoríficos, de industrias de alimentos, dejetos, separados de gorduras, resíduos de indústria 
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de lacticínios, soluções de açúcar advindas da indústria farmacêutica, forragens ensiladas, 

trigo, resíduos da produção de etanol, entre outros (KARLSSON et. al., 2014). 

O potencial químico de um substrato influencia diretamente no potencial de 

geração de biogás, juntamente com a eficiência da tecnologia de biodigestão utilizada no 

sistema. Após a decomposição anaeróbia, o que sobra é uma parte mineral e água, que juntos 

formam o biofertilizante (MACHADO, 2014). 

Para Jende (2015), nem sempre este biofertilizante poderá ser utilizado, devido a 

possíveis parâmetros físicos, como o tamanho da área cultivada; econômicos, relacionando a 

distância entre o sistema e a área; legais, devido a potencial de contaminação e a falta de 

higienização dos produtos digeridos pelo sistema.  

A produção de biogás está relacionada aos Sólidos Totais Voláteis (SV), medida 

de concentração da matéria orgânica, onde, quanto maior sua concentração em relação aos 

sólidos totais, apresentado como o conjunto de orgânico e mineral, maior será o potencial de 

produção do biogás (Tabela 3) (JENDE et. al., 2015). 

Tabela 3: Potencial de produção de biogás e metano. 

Substâncias 

Orgânicas 

Produção de 

Biogás 

(m³/kgSV) 

Teor de 

CH4 

(%) 

Energia 

MJ/kg SV kWh/kg SV 

Carboidratos 0,83 50 15,1 4,2 

Proteínas 0,72 72 18,4 5,1 

Gorduras 1,43 70 36,0 10,0 

Adaptada de Jende et.al. (2015). 

Para os mesmos autores, alguns fatores devem ser levados em consideração 

quanto a escolha do substrato para o sistema de biodigestor, entre eles está a origem do 

substrato, quando o mesmo advém de um mesma origem, é denominado mono-substrato, e 

quando são de origens diferentes, são co-substratos, realizando uma co-digestão, que acarreta 

uma maior estabilidade no processo devido a mistura poder conter maior componentes para o 

crescimento microbiano, ainda a sazonalidade do substrato. Principalmente relacionado a 

substratos agrícolas, por isso, a silagem é uma opção quando utilizada a co-digestão no 

sistema de biodigestor em propriedades rurais e como já comentado, a característica do 

material. 

       Complementando os parâmetros tem-se: a relação carbono/nitrogênio do 

substrato, onde quanto maior for esta relação, maior será o tempo para o mesmo se decompor, 

a matéria seca e conteúdo orgânico do substrato, além da toxicidade, pois pode acarretar 
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inibição do processo fermentativo, tendo ainda o espessamento do substrato, que se mostra 

importante na questão de haver a passagem por uma prensa aumentará o teor de material seco, 

mas ao mesmo tempo, irá retirar alguns nutrientes importantes no processo, a redução da 

granulometria, para haver uma maior solubilidade do material, e ainda do odor podendo haver 

uma emissão mesmo quando bem planejado, ainda que já existam técnicas que amenizam este 

possível problema (KARLSSON, 2014). 

O intuito de facilitar o projeto do biodigestor, algumas instituições fornecem listas 

com potenciais de geração de biogás de alguns produtos. Deve-se ater as condições de 

medições, e principalmente, em relação aos nutrientes. Sendo sempre importante a análise do 

substrato em laboratório para uma melhor dimensão do potencial de cada substrato 

(MACHADO, 2014). 

 

6.1. Tempo de retenção do substrato 

 

Para Silva (2001) cada resíduo orgânico requer um tempo mínimo para que sofra 

a biodigestão completa, isto é: toda porção da matéria orgânica passível de gaseificar-se, via 

biodigestão, gaseificou-se. A este lapso de tempo chamaremos de “Tempo de Digestão – TD”. 

TD será o tempo decorrido entre o enchimento do biodigestor e o término da produção de 

biogás. Dependendo do tipo de resíduo, das condições climáticas locais, do modelo e forma 

de operação do biodigestor, TD pode variar de horas a meses. Nas primeiras horas, dia ou 

semanas, dependendo do resíduo e de outros fatores, o biogás é composto praticamente por 

CO2. 

 

6.2. Temperatura 

 

De acordo com Silva (2001) a temperatura pode ser considerada como o principal 

fator que interfere na produção de biogás, tanto em termo qualitativo como quantitativos. 

Variações de Temperatura do substrato na ordem de 2ºC no intervalo de um dia pode paralisar 

a produção de biogás. Esta é, aliás, uma das principais razões para se recomendar a 

construção de biodigestores subterrâneos, pois a velocidade de variação da temperatura do 

solo, a uma profundidade superior a 50 cm, é quase nula ao longo de um dia; qualquer que 

seja a variação da temperatura na superfície. Por outro lado, a produção de biogás também 

será praticamente paralisada se a temperatura do substrato cair a menos de 10ºC.  
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O mesmo autor coloca que o aumento da temperatura do substrato provoca dois 

efeitos imediatos: diminuição do tempo necessário a digestão completa e aumento da 

produção de biogás para uma mesma quantidade de resíduo.  

 

6.3 Acidez 

Segundo Karlsson (2014) a geração de biogás obtém maior rendimento em pH 

neutros ou ligeiramente superior (pH entre 7,0 e 8,5). A fim de manter um pH neutro e estável 

é necessário que a alcalinidade do meio seja relativamente elevada e constante. A alcalinidade 

é uma medida da quantidade de substâncias alcalinas (básicas) presentes no processo de 

geração de biogás. Quanto maior for a alcalinidade, maior será a capacidade tampão do 

processo, que, por sua vez, promove um pH estável. Considerando as bactérias acidogênicas, 

o pH adequado se encontra na faixa de 5,5 a 6,0, já para as metanogênicas a faixa ideal se 

encontra entre 6,8 a 7,2. Se ocorrer uma maior taxa de hidrólise comparada com a taxa 

metanogênica e a alcalinidade do sistema não seja elevada se forma adequada, poderá haver 

um acúmulo de ácidos graxos voláteis e de hidrogênio, fazendo com que haja uma 

acidificação do reator, o que ocasionará a parada do processo. Quando necessário, poderá 

haver no sistema uma correção tanto da acidez quanto da alcalinidade. Em relação a 

alcalinidade pode-se utilizar cal, carbonato de sódio, soda cáustica, bicarbonato de sódio ou 

bicarbonato de potássio. Para a acidez recomenda-se o uso de ácido acético, acetato de sódio, 

ácido carbônico, amoníaco ou cloreto de amônio (Oliveira, 2009). 

6.4 Agitação da biomassa 

 

De acordo com Karlsson (2014) o biodigestor deve estar equipado com algum tipo 

de agitador para misturar o substrato, como, por exemplo, diferentes tipos de misturadores 

mecânicos e bombas. A agitação facilita o contato entre o substrato, os microrganismos e os 

nutrientes, fornecendo temperatura uniforme ao longo do processo. É particularmente 

importante que os microrganismos hidrolíticos tenham contato com as várias moléculas que 

são rompidas no processo de digestão, de modo que suas enzimas possam ser disseminadas a 

uma grande superfície de contato do substrato.  

Grande parte da colônia de bactéria contida no sistema tende a se agrupar em 

torno das partículas sólidas, digerindo-as, enquanto isso ocorre, forma-se microbolhas em 

decorrência da liberação dos gases, ficando presas a superfície das partículas. Nestas 

microbolhas de gases estarão aprisionadas, depois de um certo tempo, as bactérias que 
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deveriam estar ingerindo as partículas sólidas, acarretando sérios problemas principalmente na 

etapa metagênica, podendo inibir o processo de biodigestão (SILVA, 2001). 

Silva (2001) complementa que o ideial seria que agitação fosse ininterrupta, mas 

isto encarece a operação do biodigestor. Para biodigestores rurais, recomenda-se que se faça 

uma leve agitação do substrato pelo menos duas vezes por dia; uma no ato de sua 

realimentação e outra mais ou menos 12 horas depois. O próprio ato de realimentar o 

biodigestor provoca um certo turbilhonamento do substrato e isto é salutar, pois facilita o 

desprendimento das microbolhas de gases. 

 

7. BIOGÁS  

 

O biogás é constituído de vários gases, sendo os principais componentes o 

metano, que corresponde a cerca de 65% e o dióxido de carbono, que se apresenta com cerca 

de 35% da mistura. O autor ainda encontrou também nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e gás 

sulfídrico, cada um se apresenta com no máximo 1% de mistura. O mesmo autor ainda afirma 

que o gás sulfídrico é o que dá o odor pútrido característico da mistura, e é ainda responsável 

pela corrosão que acontece no sistema do biogás. O poder calorífico do gás depende da 

concentração do metano existente, onde a faixa fica entre 5.000 e 6.000 kcal/m
3
 (METZ, 

2013).  

Este gás tem como composição em torno de 50 – 60% de gás metano, 35 – 40% 

de gás carbônico, 1 – 3% de hidrogênio, 0,5 – 1% de oxigênio e 1 – 5% de outros gases, 

sendo que é possível chegar a um biogás com cerca de 95% de metano com um poder 

calorífico de cerca de 8.500 kcal∙m
-3

 (ARRUDA, 2002). 

Segundo Gusmão (2008) o tratamento dos dejetos de animais pode ser realizado 

através da digestão anaeróbia com múltiplas vantagens quer a nível ambiental quer ao nível da 

exploração. Uma dessas vantagens é o aproveitamento do biogás gerado durante o processo. 

Esse biogás pode ser queimado para obtenção de calor ou transformado em energia elétrica, 

evitando assim a emissão de gases de efeito estufa, como o metano e o dióxido de carbono, 

para atmosfera. 

De acordo com Foresti (1999), a digestão anaeróbica é definida como um 

processo bioquímico que ocorre na ausência de oxigênio molecular livre, onde cada grupo de 

microrganismo presente no processo anaeróbio apresenta alto grau de especificidade e cada 

grupo dos mesmos atua na conversão da matéria orgânica complexa em metano, compostos 

inorgânicos e traços de outros gases e ácidos orgânicos de baixo peso molecular.  
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A digestão anaeróbica se apresenta como uma alternativa para alguns problemas 

globais, como a produção de energia alternativa, manejo de dejetos humanos e animais, 

aproveitamento de restos agrícolas, tratamento de rejeitos municipais e industriais, além do 

controle da poluição e aumento no suprimento de alimentos (JORGE, 2004).  

O tratamento biológico de resíduos tem como principal função, a utilização do 

substrato para crescimento e manutenção dos microrganismos. Quando é utilizado o método 

de anaerobiose, o CO2 e CH4 são degradados, e o oxigênio molecular está ausente, atuando 

como aceptores de elétrons algumas formas de carbono, enxofre e nitrogênio. Ainda no relato 

do mesmo autor, esta forma de retirada de matéria orgânica presentes nos rejeitos, é medida 

na forma de demanda biquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO) ou 

carbono orgânico total (COT) (FREIRE et. al., 2000). 

 

8. ETAPAS DO SISTEMA  
 

Existem três fases (Figura 9) para ocorrer a decomposição bacteriana completa da 

matéria orgânica sob condições anaeróbias, que são: hidrólise enzimática, fase ácida e fase 

metagênica (ARRUDA et al., 2002). 

   Figura 9: Etapas metabólicas do processo de digestão anaeróbia. 

 
                              Fonte: CARON, et al., 2009 

8.1 Hidrólise 

 

De acordo com Fukuda (2013) na fase de hidrólise enzimática as bactérias liberam 

no meio as enzimas extracelulares que irão promover a hidrólise de partículas (quebra de 

partículas no meio aquoso), transformando moléculas grandes em outras menores e mais 

solúveis. 
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A hidrólise se apresenta como um passo determinando na velocidade crítica que 

irá influenciar na eficiência de conversão da matéria prima de biomassa. Como exemplo, o 

autor coloca a celulose, que é encontrada em muitos resíduos agrícolas e municipais, sendo 

um composto insolúvel que sofre hidrólise enzimática. Com isso, ocorre uma redução de 

carga orgânica, já que os monômeros são convertidos em ácidos graxos apresentando baixas 

quantidades de hidrogênio (Li, et al., 2000 apud JUNIOR 2013).  

Quando as bactérias não são capazes de assimilar matéria orgânica particulada, a 

matéria orgânica complexa é modificada para compostos mais simples, com menor massa 

molar, a partir de enzimas extracelulares que são excretadas pelas bactérias fermentativas 

(VERSIANI, 2005).  

Existem vários tipos de hidrólise, podendo variar em função da matéria orgânica, 

podendo, por exemplo, utilizar a hidrólise de glicosídeos para a formação de açúcares e de 

proteínas para aminoácidos. A hidrólise é de suma importância para a produção do biogás, 

pois é com esse processo que se inicia a biodigestão, sendo o mesmo ocorre na ausência ou 

não de oxigênio (MACHADO, 2013).  

 

8.2. Acetogênese 

 

Nesta fase, após a hidrólise, os compostos dissolvidos e gerados nela são 

assimilados nas células das bactérias fermentativas e são convertidos em compostos orgânicos 

simples, ácidos, álcoois e compostos minerais (VERANISI, 2006).  

É nessa fase, também chamada como fase ácida, que as bactérias que produzem 

hidrogênio transformam moléculas de proteínas, gorduras e carboidratos em ácidos, etanol, 

hidrogênio, amônia, dióxido de carbono, entre outros. É uma fase delicada, pois se necessita 

garantir que a relação de hidrogênio gerado e consumido pelas bactérias Archeas esteja em 

equilíbrio para haver a próxima fase (ARRUDA, 2002; MACHADO, 2013). 

Em relação ao hidrogênio, quando sua concentração é muito alta, irá interferir de 

forma negativa na eficiência da fase, acumulando ácidos orgânicos, afetando ainda o pH da 

mistura, podendo interferir totalmente no processo como um todo (MACHADO, 2013). 

O ácido propiônico, ácido butírico, ácido acético, ácido lático, ácido valérico, 

dióxido de carbono (CO2), ácido sulfídrico (H2S), hidrogênio (H2) e novas células 

microbianas são os principais produtos formados nesta fase. Essa fermentação ocorre através 

de um diverso grupo de bactérias, onde a maioria é anaeróbia estrita, mas cerca de 1% dentre 

esse grupo se apresentam como facultativa, em que há a possibilidade de oxidar o substrato 
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orgânico por via oxidativa, esse fato é importante, pois as bactérias estritas devem ser 

protegidas do oxigênio quando eventualmente ocorrer sua exposição no meio (VERSIANI, 

2011). 

 

8.3. Metagênica 

 

Segundo Funkuda (2013), na fase metagênica as bactérias metanogênicas atuam 

sobre o hidrogênio e o dióxido de carbono transformando-os em metano (CH4). Essa fase 

limita a velocidade da cadeia de reações, devido, principalmente, à formação de microbolhas 

de CH4 e CO2 em torno da bactéria metanogênica isolando-a do contato direto com a mistura, 

razão pela qual a agitação é prática recomendável.  

A metanogênese ocorre através de diferentes grupos de bactérias, a partir de duas 

reações principais, onde na primeira, ocorre a geração de metano e gás carbônico, advindo do 

ácido acético, e na segunda o hidrogênio e o gás carbônico dando origem ao metano e água, 

como demonstrado a seguir (MACHADO, 2013): 

CH3COOH         CH4 + CO2 

CO2 + 4H2         CH4 + 2H20 

   

Essas reações acontecem através da ação de microrganismos metanogênicos, que 

são, hoje, classificados com Archea. Esse grupo possuem características únicas e específicas 

que fazem com que as mesmas consigam viver em ambientes específicos, onde, por exemplo, 

o oxigênio e nitrato não estão presentes ou estão em baixas concentrações. As Archeas estão 

divididas em microrganismos metanogênicos hidrogenotróficos que utilizam o hidrogênio e 

dióxido de carbono e os metanogênicos acetoclásticos que utilizam o ácido acético e metanol 

para a geração do metano e gás carbônico (MACHADO, 2016).  

A produção do gás metano, começa a ser produzida depois de 20 dias, 

aumentando constantemente, até chegar na terceira semana com o máximo de produção, 

decrescendo lentamente após este período até os 90 dias. Nos países da Alemanha e França, 

obteve-se uma produção diária para 1m³ de câmara de fermentação, cerca de 0,6m³ de gás 

(ARRUDA, 2002). 

De acordo Gusmão (2008) apud Von Sperling (1996), em condições anaeróbias 

ocorre também a redução de sulfatos ou dessulfatação, originando a formação de ácido 

sulfúrico H2S, segundo a reação:  

CH3COOH + SO4
-2

 = 2H+ H2S + 2H2O + 2CO2 

Gusmão (2008) ainda coloca que as bactérias sulfato-redutoras competem com as 

metanogênicas pelo H2 e pelo acetato que utilizam para reduzir os sulfatos presentes no meio. 
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Em ambientes com elevado teor de sulfatos, pode ocorrer a inibição da metanogênese, porque 

as bactérias sulfato-redutoras vão competir com as bactérias metanogênicas pelo mesmo 

substrato devido a sua maior velocidade de crescimento e vão produzir ácido sulfúrico que, 

em concentrações elevadas, é tóxico para as metanogênicas (Centro para a Conversão de 

Energia, CCE 2000). 

 

8.4. Composição final do biogás 

 

A quantia e a presença total de gases final que o sistema irá gerar é muito variável, 

onde, como já citado, depende de diversos fatores (Tabela 3).  

 

  Tabela 4: Composição média do biogás. 

GASES PERCENTAGEM (%) 

Metano (CH4) 55-70 

Dióxido de Carbono (CO2) 27-45 

Nitrogênio (N2) 3-5 

Hidrogênio (H2) 1-10 

Oxigênio (O2) 0,1 

Gás Sulfídrico (H2S) Traços 

Monóxido de Carbono (CO) 0,1 

  Fonte: Otsubo (2002). 

  

Segundo Silva (2001) o percentual de metano e de outros gases no biogás bem 

como a quantidade de biogás produzido a partir de uma unidade de peso de resíduo orgânico 

biodigerido depende, além da composição química do resíduo, de variáveis como tipo e forma 

de operação do biodigestor, das características físicas do resíduo, da variação de temperatura 

no interior do biodigestor etc. Assim, ao se projetar um biodigestor, o técnico deve ter sempre 

em mente que os agentes transformadores do resíduo orgânico em biogás são microrganismos 

vivos muito sensíveis às variações das condições ambientais em que vivem. 

 

9. DIMENSIONAMENTO DE UM BIODIGESTOR CANADENSE 

 

Deve-se haver alguns cuidados quanto a localização para implantação do 

biodigestor, sendo estes: 

 Apresentar locais de fácies obtenção, preparo e armazenamento da biomassa; 
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 Local de fácil acesso para retirada do biofertilizante; 

 Distância do local de utilização do biogás; 

 Local protegido de animais e crianças devem ser orientadas quanto ao local; 

 Evitar proximidade de árvores, devido a suas raízes poderem perfurar a manta 

quando utilizada; 

 Mínimo de 10 metros entra o biodigestor e qualquer edificação; (OLIVER, 

2008). 

 

      Os cálculos foram feitos baseados no projeto de Gusmão (2008) utilizando-se 

como modelo uma propriedade padrão de criação de suínos para terminação da empresa 

Pamplona Alimentos S/A (Figura 10). O plantel total da empresa nesta fase é de cerca de 

303.000 animais, sendo que 221.000 estão no modelo de produção entre 22 kg até os 110 kg, 

e os demais se apresentam em um modelo utilizado pela empresa há cerca de 3 anos onde o 

produtor recebe os animais dos 7 kg até os 110 kg. 

     Segundo a empresa, o número mínimo de animais para o sistema mais antigo, de 22 

kg até 110 kg é de 1.200 suínos.  
 

 Figura 10: Dimensionamento biodigestor canadense. 

 
 Fonte: Adaptado de Gusmão (2008). 
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Para uma comparação de resultados referente a estimativa de produção de metano, 

utilizou-se ainda o projeto de Junqueira (2014) (Figura 11).  

  

Figura 11: Estimativa de produção de metano no modelo canadense. 

 Fonte: Adaptado de Junqueira (2014). 
 

Pode-se assim observar, que nos dois projetos existe uma coerência entre os dados 

encontrados referente a produção de metano, mesmo sendo utilizada diferentes formas para se 

calcular.  

Para se estimar a capacidade de utilização desta produção, fez-se o uso dos dados 

encontrados a partir do projeto de Junqueira (2014) e da Associação Paranaense de 

Suinocultores (APS) (2014?) (Figura 12). Foi utilizada a relação existe nas referências para 

estimar a quantidade de biogás que as fontes são capazes de produzirem. Estas relações 

definem quanto de energia é necessário para produzir 1m³ de biogás. Por exemplo, na energia 

elétrica (APS, 2014?), tem-se 218,04 m³/dia que foi multiplicado pela relação da energia de 

1,43 kWh, obtendo-se um valor de 311,8 kWh/dia.  

 

 Figura 12: Capacidade de produção de energia.  

 
 Fonte: Adaptado de Junqueira (2014) e APS (2014?) 

 

Para exemplificar, considerando o resultado da energia elétrica da APS (2014?) de 

311,8 kWh/dia e transformando o mesmo para mensal, tem-se um valor de 9.453 kWh/mês, 

sendo que uma lâmpada fluorescente de 23 W, consome cerca de 3,5 kWh/mês, seria possível 

ligar 2.672 lâmpadas/mês ou 90 lâmpadas/dia.  
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com a finalização deste trabalho, tem-se uma perpectiva de quanto pode-se obter de 

melhorias quando se utiliza um biodigestor, estas melhorias podem ser colocadas tanto na 

parte econômica, ambiental e social. A necessidade de se criar um ambiente favorável para a 

população e também para os animais, fará com que este método seja cada vez mais 

considerado de importância, e hajam novas pesquisas e planejamento quanto a capacidade de 

produção de energia a partir de fontes alternativas.  

O potencial de produção de energia a partir do biodigestor no estado de Santa Catarina 

é considerável, visto o seu plantel de animais e sua importância dos seus índices agrícolas no 

país. Sendo o estado um grande exportador de carne, principalmente de suínos e aves, tem-se 

cada vez mais uma pressão externa no que se refere a sustentabilidade, e isso, fará com que a 

visão de mercado modifique a cadeia interna, tornando-se assim necessária a utilização de 

novas formas de manejo quanto aos dejetos dos animais.  

 

 

 



36 

 

11. REFERÊNCIAS 

Aquino et al. O Uso Do Biogás No Âmbito Rural Como Proposta De Desenvolvimento 

Sustentável. FAEM. 2014. Diponível em: 

<http://www.faema.edu.br/revistas/index.php/Revista-FAEMA/article/view/221/366>. Acesso 

em: 13 mai 2017. 

Arruda, M. H.; Amaral, L. P. Dimensionamento De Biodigestor Para Geração De Energia 

Alternativa. Revista Científica Eletrônica De Agronomia Periodicidade Semestral – Ano I – 

Número 2 – Dezembro, 2002. Disponível em: 

<http://www.faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/UJqa0lfuzJr4Wud_2013

-4-24-15-59-33.pdf> Acesso em 12 fev de 2017. 

Benincasa, M., Ortolani, A. F., Lucas Junior, J.; Biodigestores Convencionais. Departamento 

de Engenharia Rural da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - UNESP, Campus de 

Jaboticabal, pp. 1-15, 1998. 

Bento, A. L.; Torres, F. L. et al. Sistema de Gestão Ambiental para Resíduos Sólidos 

Orgânicos. Universidade Federal de Alfenas . Unifal-MG. 2013.  

BGS. Cálculo de Produção de Biogás. 2013. Disponível em: 

<http://bgsequipamentos.com.br/blog/calculo-de-producao-de-biogas-2/> Acesso em: 13 fev 

2017 

Buckeridge, M. S. O efeito estufa e a biodiversidade. 2006. Disponível em: 

<http://felix.ib.usp.br/pessoal/marcos/minhaweb5/schedule.htm> Acesso em: 13 fev 2017 

Cerri, C. C. e Cerri, C. E. P. Agricultura e aquecimento global. Universidade Federal de 

São Paulo. 2007. 

Deboni, L. O que você faz com o seu lixo? Estudo sobre a destinação do lixo na zona 

rural de Cruz Alta/RS – Passo dos Alemães. Universidade Federal de Santa Maria. 2010. 

Disponível em: 

<http://repositorio.ufsm.br:8080/xmlui/bitstream/handle/1/1655/Deboni_Lidiane.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y> Acesso em: 30 abr 2017. 

Departamento de Engenharia Mecânica. Escola de Engenharia da Universidade Federal de 

Minas Gerais. 2012?.  

Santos, E. L. B. & Junior, G. N. Produção de biogás a partir de dejetos de origem animal. 

Tekhne e Logos, Botucatu, SP, v.4, n.2, Agosto, 2013. ISSN 2176 – 4808. 

Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina. Instrução Normativa, número 41. 2008. 

Disponível em: 

<http://www.fatma.sc.gov.br/site_antigo/downloads/images/stories/Instrucao%20Normativa/I

N%2041/in_41.pdf> Acesso em: 14 mai 2017. 

http://www.faema.edu.br/revistas/index.php/Revista-FAEMA/article/view/221/366
http://www.faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/UJqa0lfuzJr4Wud_2013-4-24-15-59-33.pdf
http://www.faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/UJqa0lfuzJr4Wud_2013-4-24-15-59-33.pdf
http://bgsequipamentos.com.br/blog/calculo-de-producao-de-biogas-2/
http://felix.ib.usp.br/pessoal/marcos/minhaweb5/schedule.htm
http://repositorio.ufsm.br:8080/xmlui/bitstream/handle/1/1655/Deboni_Lidiane.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ufsm.br:8080/xmlui/bitstream/handle/1/1655/Deboni_Lidiane.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.fatma.sc.gov.br/site_antigo/downloads/images/stories/Instrucao%20Normativa/IN%2041/in_41.pdf
http://www.fatma.sc.gov.br/site_antigo/downloads/images/stories/Instrucao%20Normativa/IN%2041/in_41.pdf


37 

 

Foresti, E.; Florêncio, L. et. al. Fundamentos do tratamento anaeróbio. In Campos, J. R. 

(org).Tratamento de esgotos sanitários por processo anaeróbio e disposição controlada 

no solo. Rio de Janeiro: PROSAB. 1999. 

Freire, R. S.; Pelegrini, R. et. al. Novas tendências para o tratamento de resíduos 

industriais contendo espécies organocloradas. Revista Química Nova, 23 (4), 2000.  

Fukuda, J. C. Projeto de instalação de um biodigestor de baixo custo na sede de uma 

unidade de conservação: saneamento, aproveitamento energético e demonstração de 

alternativa sanitária para a região. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal 

de Lavras. Lavras, Minas Gerais. 2013.  

Gaspar, R. M. B. L. Utilização de biodigestores em pequenas e médias propriedades 

rurais, com ênfase na agregação de valor: um estudo de caso na região de Toledo-PR. 

Dissertação Pós-Graduação. Universidade Federal de Santa Catarina. 2003. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/85585/224646.pdf>. Acesso em: 24 

de mar 2017. 

Gonçalves, H. F., Lima R. S., et. al. O biodigestor como principio de sustentabilidade de 

uma propriedade rural. Universidade Católica do Tocantins. 2010?.  

Gondim, A. Saúde e renda no campo - Saiba como montar um sistema inovador de 

esgoto sanitário. Fundação Banco Do Brasil e EMBRAPA. 2010. Disponível em: 

<http://habitat3.org/wp-content/uploads/commit_files/zPIfHnM3JeC2v2wQk0.pdf>. Acesso 

em: 13 abr 2017. 

Gusmão, M. M. F. C. C. Produção de biogás em diferentes sistemas de criação de suínos 

em Santa Catarina. Dissertação de Pós-Graduação (Engenharia Ambiental). Universidade 

Federal de Santa Catarina. 2008.  

Hassouna M., Eglin T. et al., 2015. Mesurer les émissions gazeuses en élevage : gaz à effet 

de serre, ammoniac et oxydes d‘azote. INRA-ADEME. 314p. ISBN : 2-7380-1375-9. 

Disponível em: <http://www.rmtelevagesenvironnement.org/pdf/mesurer_gaz.pdf>. Acesso 

em: 14 abr 2017. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2015. 

 

Jacobi P. Meio ambiente e sustentabilidade. 2009? Desenvolvimento e Meio Ambiente. 

Disponível em: 

<http://franciscoqueiroz.com.br/portal/phocadownload/desenvolvimento%20sustentavel.pdf>. 

Acesso em 14 abr 2017. 

Jorge, L. C. Estudo de viabilidade de implantação de biodigestores anaeróbicos no 

município de Paty do Alferes – RJ, uma contribuição para minimizar a degradação 

ambiental na área rural. Dissertação Pós Graduação (Ciência Ambiental). Universidade 

Federal Fluminense. 2004. Disponível em: 

<http://www.uff.br/cienciaambiental/dissertacoes/LCJorge.pdf>. Acesso em: 13 mai 2017. 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/85585/224646.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/commit_files/zPIfHnM3JeC2v2wQk0.pdf
http://www.rmtelevagesenvironnement.org/pdf/mesurer_gaz.pdf
http://www.ibge.gov.br/
http://franciscoqueiroz.com.br/portal/phocadownload/desenvolvimento%20sustentavel.pdf
http://www.uff.br/cienciaambiental/dissertacoes/LCJorge.pdf


38 

 

Junior F. A. O. Ensino não formal da diminuição da carga poluidora de dejetos animais a 

partir da produção de biogás e biofertilizante em pequenas propriedades rurais. 

Dissertação Pós-Graduação (Ensino de Ciências e Matemática). Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais. 2013. Disponível em: 

http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20140917135959

.pdf>. Acesso em: 24 mai 2017. 

Junqueira, S. L. C. D. Geração de energia através de biogás proveniente de esterco 

bovino: Estudo de caso na Fazenda Aterrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

2014. Diponível em: <http://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10011533.pdf>. 

Acesso em: 29 mai 2017. 

Karlsson, T., Konrad, O., et. al. Manual básico do biogás. Editora Univates. 2014. 

Disponível em: <https://www.univates.br/editora-univates/media/publicacoes/71/pdf_71.pdf>. 

Acesso em: 14 mai 2017. 

Kunz, A & Oliveira, P. A. V. de. Aproveitamento de dejetos animais para geração de 

biogás. Revista de Política Agrícola. Ano XV – No 3 – Jul./Ago./Set. 2006.  

Kunz, A. Dimensionamento e manejo de biodigestores. EMBRAPA Suínos e Aves. 2010. 

Disponível em: <www.cnpsa.embrapa.br/down.php?tipo=eventos&cod_arquivo=105>. 

Acesso em: 20 mai 2017.  

Leandro, C. A. Agricultura e aquecimento global: efeitos e soluções. O contrato de fiança 

e a penhorabilidade do bem de família do garantidor. 2007. Disponível em: 

<http://www.cantareira.br/thesis2/ed_8/2_leandro.pdf> 

Lima, F. T.; Pereira, C. S. S. et al. Projeto de Implantação de Sistema de Fossa Séptica 

Biodigestora e Clorador no Sítio Rio Manso/RJ. Revista Fluminense de Extensão 

Universitária, Vassouras, v. 2, n. 2, p.11-26, jul./dez., 2012. Disponível em: 

<http://www.uss.br/pages/revistas/revistafluminense/v2n22012/pdf/002_-

_Projeto_de_implantacao_Felipe.pdf>. Acesso em: 17 mai 2017. 

Machado, G. B. Biodigestores – princípio, tipos e viabilidade econômica. Portal resíduos 

sólidos. 2013. Disponível em: <http://www.portalresiduossolidos.com/biodigestores-

principio-tipos-e-viabilidade-economica/>. Acesso em: 18 mai 2017. 

Machado, G. B. Biodigestão Anaeróbia. Portal resíduos sólidos. 2013. Disponível em: 

<http://www.portaldobiogas.com/biodigestao-anaerobia/>. Acesso em: 03 jun 2017. 

Machado, G. B. Potencial de geração de biogás. Portal do Biogás. 2014. Disponível em: 

<www.portaldobiogas.com/potencial-de-geracao-de-biogas/#more-253>. Acesso em: 04 jun 

2017. 

Mattos, L. B. R. A importância do setor de transportes na emissão de gases do efeito 

estufa - o caso do município do Rio de Janeiro. 2001. 222 f. Tese Pós Graduação 

http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20140917135959.pdf
http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20140917135959.pdf
http://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10011533.pdf
https://www.univates.br/editora-univates/media/publicacoes/71/pdf_71.pdf
http://www.cnpsa.embrapa.br/down.php?tipo=eventos&cod_arquivo=105
http://www.cantareira.br/thesis2/ed_8/2_leandro.pdf
http://www.uss.br/pages/revistas/revistafluminense/v2n22012/pdf/002_-_Projeto_de_implantacao_Felipe.pdf
http://www.uss.br/pages/revistas/revistafluminense/v2n22012/pdf/002_-_Projeto_de_implantacao_Felipe.pdf
http://www.portalresiduossolidos.com/biodigestores-principio-tipos-e-viabilidade-economica/
http://www.portalresiduossolidos.com/biodigestores-principio-tipos-e-viabilidade-economica/
http://www.portaldobiogas.com/potencial-de-geracao-de-biogas/#more-253


39 

 

(Engenharia). Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2001. Disponível em: 

< http://ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/lbrmattos.pdf> Acesso em 03 jun. 2017. 

Mentz, H. L. Construção de um biodigestor caseiro para demonstração de produção de 

biogás e biofertilizante em escolas situadas em meios urbanos. Universidade Federal de 

Lavras. 2013.  

Nogueira, L.A.H. – Biodigestão, a alternativa energética. Editora Nobel, São Paulo, 1986. 

Novaes, A. P. De; Simões, M. L. et al. Utilização de uma fossa séptica biodigestora para 

melhoria do Saneamento Rural e desenvolvimento da 2 Agricultura Orgânica. Embrapa 

Instrumentação. Comunicado técnico 46. 2005. Disponível em: 

<https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/28989/utilizacao-de-uma-fossa-

septica-biodigestora-para-melhoria-do-saneamento-rural-e-desenvolvimento-da-agricultura-

organica>. Acesso em: 07 jun 2017. 

Oliver, A. P. M. Manual de treinamento em biodigestão. Agência dos Estados Unidos para 

Desenvolvimento Internacional. 2008.  

Oliveira, P. A. V. Tecnologias Para O Manejo De Resíduos Na Produção De Suínos - 

Manual De Boas Práticas. Projeto De Controle Da Degradação Ambiental Decorrente 

Da Suinocultura Em Santa Catarina Convênio N°2002cv000002. Concórdia, Santa 

Catarina, 2004. Disponível em: 

<http://www.cnpsa.embrapa.br/sgc/sgc_publicacoes/publicacao_n3r85f3h.pdf> Acesso em: 

18 mai 2017. 

Oliveira, R. D. e. Geração de energia elétrica a partir do biogás produzido pela 

fermentação anaeróbia de dejetos em abatedouro e as possibilidades no mercado de 

carbono. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia). Universidade Federal de São Paulo. 

2009. Disponível em: <http://www.tcc.sc.usp.br/tce/disponiveis/18/180500/tce-26042010-

091847/?&lang=br>. Acesso em: 09 jun 2017. 

Pasqual, J. C. Projetos de bioenergia e créditos de carbono: do passivo à sustentabilidade 

ambiental em uma propriedade suinícola. Dissertação Pós Graduação (Engenharia Civil) 

Universidade Federal de Santa Catarina. 2011. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/95604/296858.pdf?sequence=1&isAl

lowed=y>. Acesso em: 14 mai 2017. 

Perminio, G. B. Biodigestores - Energia, Fertilidade e Saneamento Para Zona Rural – 

São Paulo – Ícone, 1993. Disponível em: 

<http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/4546/1/Guilherme%20Perminio.pdf> Acesso em: 14 

mai 2017. 

Pinedo, L.A., Jacomini, A., Vendramin, D. et al. Inventário de emissões de gás metano 

provenientes da fermentação entérica e óxido nitroso do manejo de dejetos animais – 

período de 1990 a 2005. PUBVET, Londrina, V. 3, N. 11, Art#546, Mar4, 2009.  

http://ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/lbrmattos.pdf
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/autoria/citacao/novaes-a-p-de?p_auth=S73tyfxh
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/autoria/citacao/simoes-m-l?p_auth=S73tyfxh
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/unidade/38?p_auth=S73tyfxh
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/unidade/38?p_auth=S73tyfxh
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/28989/utilizacao-de-uma-fossa-septica-biodigestora-para-melhoria-do-saneamento-rural-e-desenvolvimento-da-agricultura-organica
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/28989/utilizacao-de-uma-fossa-septica-biodigestora-para-melhoria-do-saneamento-rural-e-desenvolvimento-da-agricultura-organica
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/28989/utilizacao-de-uma-fossa-septica-biodigestora-para-melhoria-do-saneamento-rural-e-desenvolvimento-da-agricultura-organica
http://www.cnpsa.embrapa.br/sgc/sgc_publicacoes/publicacao_n3r85f3h.pdf
http://www.tcc.sc.usp.br/tce/disponiveis/18/180500/tce-26042010-091847/?&lang=br
http://www.tcc.sc.usp.br/tce/disponiveis/18/180500/tce-26042010-091847/?&lang=br
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/95604/296858.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/95604/296858.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/4546/1/Guilherme%20Perminio.pdf


40 

 

Reis, A. S. Tratamento de resíduos sólidos orgânicos em biodigestor anaeróbio. 

Universidade Federal de Pernambuco. 2012. Disponível em: 

<https://www.ufpe.br/ppgecam/images/documentos/2013/dt1alexsandro.pdf>. Acesso em: 13 

mai 2017. 

Ribeiro, D. S. Determinação das Dimensões de um Biodigestor em Função da Proporção 

Gás/Fase Líquida. Revista Holos, ano 27, vol. 1. 2011.  

Rocha, A. C., Ceretta, G. F. Gestão de resíduos sólidos domésticos na zona rural: a 

realidade do município de Pranchita – PR. Rev. Adm. UFSM, Santa Maria, v. 5, n. 4 - 

Edição Especial, p. 699-714, SET./DEZ. 2012. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsm.br/reaufsm/article/view/7657>. Acesso em: 13 mai 2017. 

Rohde, G. M. e Philomena A. L. Emissão antropogênica de CO2 e sustentabilidade. 2008? 

Disponível em: <http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v56n4/a02v56n4.pdf>. Acesso em: 13 

jun 2017. 

 

Roversi, C. A. Destinação dos resíduos sólidos no meio rural. Dissertação Pós- Graduação 

(Gestão Ambiental em Municípios). Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

Medianeira. 2013.  

Silva, M. S. Biodigestão anaeróbia no saneamento rural. Universidade Federal de Lavras. 

Lavras – MG. 2001.  

Simioni, C. A. O uso de energia renovável sustentável na matriz energética brasileira: 

obstáculos para o planejamento e ampliação de políticas sustentáveis. Tese Doutorado 

(Maio Ambiente e Desenvolvimento). Universidade Federal do Paraná. 2006. Disponível em: 

<http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/5080/Carlos%20Aberto%20Simioni.pdf?s

equence=1>. Acesso em: 14 mai 2017. 

Tavares, J. M. R., Filho, P. B. et. al. Emissão dos gases de efeito estufa e amônia em 

granjas comerciais de suínos em crescimento-terminação. XVII Congresso ABRAVES 

2015, Suinocultura em Transformação. Campinas/SP.  

Tenorio, R. O.  Estudo para aproveitamento energético de biogás de resíduos sólidos 

urbanos em campo grande/ms. Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

2015.  

Versiani, B. M. Desempenho de um reator uasb submetido a diferentes condições 

operacionais tratando esgotos sanitários do campus da UFRJ. Dissertação Pós-Graduação 

(Engenharia Civil). Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

Dezembro, 2005. 

Villela, I. A. C., Silveira, J. L. Aspectos técnicos da produção de biogás em um laticínio. 

Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá UNESP – Guaratinguetá. 2005. Disponível em: 

<http://www.fatea.br/seer/index.php/janus/article/download/18/23>. Acesso em: 16 mai 2017. 

https://periodicos.ufsm.br/reaufsm/article/view/7657
http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/5080/Carlos%20Aberto%20Simioni.pdf?sequence=1
http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/5080/Carlos%20Aberto%20Simioni.pdf?sequence=1
http://www.fatea.br/seer/index.php/janus/article/download/18/23


41 

 

Virgílio, K. D. & Sicoli, A. H.; O Aquecimento Global e a Agricultura de Baixa Emissão 

de Carbono. Ministério da Agricultura e Pecuária. 2012. 

<http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/plano-abc/arquivo-publicacoes-

plano-abc/o-aquecimento-global-e-a-agricultura-de-baixa-emissao-de-carbono.pdf>. Acesso 

em: 13 fev 2017. 

Zotti, C. A. e Paulino V. T. (2009). Convenção sobre mudança do clima. 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/plano-abc/arquivo-publicacoes-plano-abc/o-aquecimento-global-e-a-agricultura-de-baixa-emissao-de-carbono.pdf
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/plano-abc/arquivo-publicacoes-plano-abc/o-aquecimento-global-e-a-agricultura-de-baixa-emissao-de-carbono.pdf


42 

 

11. ANEXOS 

 A seguir tem-se os layouts dos biodigestores do modelo indiano, chinês e batelada, 

respectivamente (DEMEC, 2013?):  

 

Em relação ao Indiano pode-se definir: H - é a altura do nível do substrato; Di - é 

o diâmetro interno do biodigestor; Dg - é o diâmetro do gasômetro; Ds - é o diâmetro interno 

da parede superior; h1 - é a altura ociosa (reservatório do biogás); h2 - é a altura útil do 

gasômetro. a - é a altura da caixa de entrada. e - é a altura de entrada do cano com o afluente. 

 

No caso do chinês: D - é o diâmetro do corpo cilíndrico; H - é a altura do corpo 

cilíndrico; Hg - é a altura da calota do gasômetro; hf - é a altura da calota do fundo; Of - é o 

centro da calota esférica do fundo; Og - é o centro da calota esférica do gasômetro; he - é a 

altura da caixa de entrada; De - é o diâmetro da caixa de entrada; hs - é a altura da caixa de 

saída; Ds - é o diâmetro da caixa de saída; A - é o afundamento do gasômetro; 
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E para o batelada tem-se: Di é o diâmetro interno do biodigestor; Ds é o diâmetro 

interno da parede superior; Dg é o diâmetro do gasômetro H é a altura do nível do substrato; 

h1 é a altura ociosa do gasômetro; h2 é a altura útil do gasômetro; h3 é a altura útil para 

deslocamento do gasômetro; b é a altura da parede do biodigestor acima do nível do substrato; 

c é a altura do gasômetro acima da parede do biodigestor 

 


