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Título
Biodigestor
Assunto
Gestão de redes de esgoto
Resumo
O tratamento anaeróbio residencial gera biogás, que pode ser aproveitado na cocção de
alimentos. O processo promove o tratamento de esgoto a baixo custo, sendo considerada uma
alternativa energética renovável e principalmente uma maneira de eliminação de resíduos
orgânicos urbanos, reduz o tamanho da área requerida para construção de estações de
tratamento de esgoto (ETE), reduzir consumo de gás de cozinha (gás butano). O presente
dossiê abordará as características do biogás, modelos de biodigestores e estimativas para a
produção do biogás.
Palavras-chave
Biodigestor; biogás; combustível; digestor de biogás; estação de tratamento de efluente; ETE
Conteúdo
1. INTRODUÇÃO
O Brasil, pais de clima tropical, com abundância de resíduos, não deveria continuar emitindo
metano na atmosfera, pois poderia aproveitar essa riqueza e deixar de contribuir para o
agravamento do efeito estufa. O Brasil dispõe de condições climáticas favoráveis e quantidade
expressiva de biomassa para explorar esse amplo mercado, que figura entre os mais
promissores na atualidade, deixando de esgotar os recursos de rios nacionais, atualmente
maior fonte de energia utilizada. Lembrando ainda que o sistema de geração de energia
através de hidroelétricas tem se mostrado frágil, visto os últimos apagões ocorridos
recentemente no país. O Programa de Incentivo às Fontes de Energia no Brasil (PROINFA),
criado com base na Lei nº 10.438/02, tem como objetivo o aumento da participação da energia
elétrica gerada por produtores independentes a partir de fontes eólicas, pequenas centrais
hidrelétricas e da biomassa.
A falta de tratamento dos esgotos domésticos é um problema que se estende por todo o Brasil
e principalmente em ambientes rurais. Mesmo nos grandes centros urbanos, parte dos esgotos
coletados não recebe nenhum tipo de tratamento para diminuir a carga tóxica do efluente antes
de devolvê-lo ao corpo receptor. Isso faz com haja aumento considerável de aparecimento de
doenças, expondo ainda mais a população de baixa renda. No Brasil, os tratamentos biológicos
mais utilizados são as lagoas de estabilização e os processos de lodo ativado com aeração
prolongada e filtros biológicos. Nas áreas rurais e para sistemas individuais, os tanques
sépticos são bastante utilizados, por vezes seguidos de filtros anaeróbios ou, ainda, pela
infiltração do efluente no solo. Os efluentes de diferentes indústrias são tratados
tradicionalmente através de lagoas ou pelos processos de lodos ativados e filtros biológicos.
Atualmente os reatores anaeróbios são bastante utilizados nas indústrias (CETESB, 2002).
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Abre-se, portanto, uma oportunidade para que sistemas de geração de energia elétrica,
utilizando biogás como fonte primária de energia, venham a ser implantados, promovendo, com
isso, maior participação dessa fonte alternativa e renovável de energia na matriz energética
nacional (SOUZA et al., 2004). Fazendo uma comparação ao que ocorreu na China na década
de 70, que dos 7,2 milhões de biodigestores instalados, o valor energético foi equivalente a
cinco “Itaipús” ou 48 milhões de toneladas de carvão mineral (GASPAR, 2003).
Além da produção de biogás, os resíduos da biodigestão podem ser usados como
biofertilizantes em geral, por apresentarem alto teor de nitrogênio, fosfato, potássio e demais
nutrientes em conseqüência da perda de carbono, diminuindo a relação C/N da matéria
orgânica e melhorando as condições do material como fertilizante natural. Pelo fato do material
já se encontrar em grau avançado de decomposição, aumenta a sua eficiência e solubilização
parcial de alguns nutrientes (ARRUDA et al., 2002).
1.1 Estações de Tratamento de Esgoto
Segundo Martins, Guardabassi e da Costa (2006), são definidos como esgotos todos os
efluentes líquidos de origem doméstica ou com características similares. O esgoto doméstico é
composto de uma série de constituintes podendo ser classificada com: sólidos em suspensão,
matéria orgânica, nutrientes e organismos patogênicos.
ETE - Estação de Tratamento de Esgoto é a unidade operacional do sistema de esgotamento
sanitário que através de processos físicos, químicos ou biológicos removem as cargas
poluentes do esgoto, devolvendo ao ambiente o produto final, efluente tratado, em
conformidade com os padrões exigidos pela legislação ambiental (CASAN, 2005).
As estações de tratamento de esgoto sanitário utilizam uma série de processos visando a
redução das impurezas presentes nos efluentes para que os produtos resultantes atinjam
características que permitam sua reutilização ou devolução ao meio ambiente sem causar
impacto ao mesmo. Conforme Haandel e Lettinga (1994) o principal objetivo do tratamento do
esgoto corrigindo suas características indesejáveis de maneira que os resíduos finais possam
ser dispostos seguindo as regras e os critérios definidos pelas autoridades pertinentes.
O processo de tratamento se inicia na retenção do material de maior proporção que são
arrastados durante o processo. Isto se dá através da utilização de malhas de diferentes
aberturas. Na seqüência o esgoto passa pelo processo de separação em caixas de areia que
retém o material sólido granulado e em seguida nos decantadores primários as partículas
sólidas se sedimentam no fundo de um tanque. Em função da pequena dimensão de algumas
partículas que não se sedimentam se faz necessário a adição de uma substancia responsável
pela união das mesmas garantindo seu aumento de tamanho e posterior precipitação. Segundo
Martins, Guardabassi e da Costa (2006), [...] quando as partículas aglutinadas se solidificam no
fundo do decantador recebem a denominação de “lodo” e são posteriormente removidas do
fundo do tanque e encaminhadas para adensadores e digestores anaeróbios (CASAN, 2005).
Nos digestores, os microorganismos anaeróbios consomem a matéria orgânica liberando
biogás que é basicamente constituído de metano.
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1.2 Biogás

Segundo Nogueira (1992) o Biogás foi identificado inicialmente por Robert Boyle em 1692
e em anos posteriores trabalhos de pesquisa sobre este tema foram desenvolvidos.
Durante meados do século XIX, Ulysse Gayon, aluno de Pasteur realizou a fermentação
anaeróbia de uma mistura de estrume contendo água obtendo como resultado um gás que
poderia ser utilizado como fonte de aquecimento e iluminação, segundo Pierobon (2007).
O biogás é um produto resultante da fermentação, na ausência do ar, de dejetos animais,
resíduos vegetais e de lixo orgânico industrial ou residencial, em condições adequadas de
umidade. A reação desta natureza é denominada digestão anaeróbica.

O biogás é proveniente da degradação química de organismos mortos ou de excreções,
através da ação de microorganismos decompositores anaeróbicos que catalisam as
reações geradoras do mesmo é composto de uma mistura de gases contendo principalmente
metano representando cerca de 60 a 80% na composição do total de mistura (NOGUEIRA,
1992). O metano é um gás incolor, altamente combustível, queimado com chama azul lilás,
sem deixar fuligem e com um mínimo de poluição e dióxido de carbono, encontrando-se ainda
em menores proporções gás sulfídrico e nitrogênio.
A formação do biogás é comum na natureza. Assim, ele pode ser encontrado em pântanos,
lamas escuras, locais onde a celulose sofre naturalmente a decomposição.
De acordo com a literatura técnica, o biogás possui uma grande variação na sua quantidade e
composição, quando gerado em reatores anaeróbicos. Em algumas referências bibliográficas
considera-se que cada quilograma de Demanda Química de oxigênio (DQO) removido (em
termos de matéria orgânica degradada) resulta em 350 L de metano, nas condições normais de
temperatura e pressão (NOGUEIRA, 1992).
Segundo Campos (1999) a produção de biogás pode variar por Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE), na faixa de 5 a 20 L por pessoa por dia, devendo ser ressaltado que a
participação de metano, em volume, pode variar entre 50 e 70%. O restante é composto por
CO2, NH3, nitrogênio, hidrogênio, outros gases e vapor d‟água.
[...] na prática a produção de biogás é possível com a utilização de um
equipamento denominado de biodigestor. O biodigestor constitui-se de uma
câmara fechada onde é colocado o material orgânico, em solução aquosa,
onde sofre decomposição, gerando o biogás que irá se acumular na parte
superior da referida câmara. A decomposição que o material sofre no interior
do biodigestor, com a conseqüente geração de biogás, chama-se digestão
anaeróbica. Com base nos consumos médios de biogás das diversas utilidades
que se deseja instalar em uma propriedade, podemos determinar o volume de
biogás diário suficiente para suprir as necessidades da propriedade (CAMPOS,
1999).

O biogás pode ser utilizado: em lampião; para aquecimento de fogões; como combustível para
motores de combustão interna; em geladeiras; em chocadeiras; em secadores de grãos ou
secadores diversos; para a geração de energia elétrica.
O biogás é inflamável, por isso deve-se ter alguns cuidados ao fazer uso desse gás.
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Existem, atualmente uma gama muito grande de modelos de biodigestores, sendo cada um
adaptado a uma realidade e uma necessidade.
1.3 Uso do Biogás
Segundo, Barreira (1993), existe inúmeras vantagens em utilizar o biogás na área rural como,
por exemplo, a não competição entre o biogás com outras culturas alimentares pela posse da
terra, como ocorre com a cana de açúcar, a soja e o sorgo, possibilitando ao homem do campo
não realizar o êxodo rural, oferecendo melhor qualidade de vida para o mesmo e aumentando
o emprego no campo, com criação de novas possibilidades. Um dos produtos resultantes da
produção do biogás é o biofertilizante, que trataremos a seguir, que promove aumento da
produtividade agrícola em geral, com redução da demanda de fertilizantes químicos e oriundos
de petróleo, reduzindo com isso os custos relacionados a tais.
Barreira (1993), ressalta ainda que o biogás também permite seu uso para conversão em
energia térmica e elétrica, promovendo com isso a descentralização da mesma, além da auto
suficiência energética das empresas agrícolas, devido ao baixo custo da tecnologia de
aplicação simples. Vale destacar que esta energia é 100% limpa recupera o solo e despolui o
meio ambiente. Por fim pode-se ainda ressaltar a redução de custo com transportes de
fertilizantes químicos e de gás de cozinha, assim como o declínio da emissão de metano na
atmosfera, o qual na maioria das vezes é eliminado.
No emprego do biogás como combustível, deve-se estabelecer entre este e o ar, uma relação
que permita a combustão integral. Quando esta se dá, a chama é forte, de coloração azul claro,
e o gás emite um assobio. Se a chama tremer, há insuficiência de ar e combustão incompleta.
Se for curta, amarela e bruxuliante, indica biogás insuficiente e ar excessivo (ARQUITETANDO,
2009).
Segurança:
 Manômetro - é usado para medir a pressão interna, calcular a quantidade aproximada
de gás armazenado e zelar pela segurança da estrutura do digestor.
 Em hipótese alguma, colocar no digestor fertilizantes fosfatados. Sob condições de total
ausência de ar, este material pode produzir fosfina, extremamente tóxica, cujo contato
será fatal.
 O ar deve circular para que haja ventilação dentro da casa. Se alguém sentir cheiro
forte de ovo podre, abrir as portas e janelas para expelir o gás, e evitar acender cigarro
ou fósforo. Na utilização do biogás, acende-se primeiro o fósforo e depois abre-se a
válvula de gás (ARQUITETANDO, 2009).
1.4 Biofertilizante
Após todo o processo de produção do biogás, existe uma sobra dentro do biodigestor que
podemos chamar de biofertilizante, ele pode ser usado como adubo orgânico para fortalecer o
solo e para o desenvolvimento das plantas.
Segundo Arquitetando (2009) e CERPCH (1998), o uso do biofertilizante apresenta algumas
vantagens, como:
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Segundo e CERPCH (1998) o biofertilizante não apresenta custo nenhum se comparado aos
fertilizantes inorgânicos; não propaga mau cheiro; é rico em nitrogênio, substância muito
carente no solo; a biomassa que fica dentro do biodigestor sem contato com o ar, mata todas
as bactérias aeróbicas e germes existentes nas fezes e demais matérias orgânicas; está livre
dos parasitas da esquistossomose, de vírus da poliomielite e bactérias como a do tifo e
malária; recupera terras agrícolas empobrecidas em nutrientes pelo excesso ou uso contínuo
de fertilizantes inorgânicos, ou seja, produtos químicos; é um agente de combate a erosão,
porque mantém o equilíbrio ecológico retendo maior quantidade de água pluvial; o resíduo da
matéria orgânica apresenta uma capacidade de retenção de umidade pelo solo, permitindo que
a planta se desenvolva durante o período de seca; o lançamento de dejetos humanos e
animais num digestor de biogás soluciona o problemas de dar fins aos ovos dos
esquistossomos e ancilóstomos, bem como de bactérias, bacilos desintéricos e paratíficos e de
outros parasitas.
Por outro lado, vale destacar que a única desvantagem do uso de biofertilizante é a não
eliminação da acidez do solo, causada pelo uso exagerado de fertilizantes inorgânicos
dificultando, muitas vezes, a absorção pela raiz da água e de nutrientes do solo como o
potássio e o nitrogênio que influenciam na germinação e crescimento da planta
(ARQUITETANDO, 2009).
1.5 Biomassa
A biomassa pode ser definida como qualquer material passível de ser decomposto por causas
biológicas, ou seja, pela ação de diferentes tipos de bactérias. De maneira geral a biomassa
pode ser descrita como a massa total de matéria orgânica que se acumula dentro de um
espaço. Sendo assim, podemos considerar biomassa as plantas, os animais, incluindo seus
resíduos, as matérias orgânicas provenientes de indústrias alimentícias e outras indústrias,
restos de supermercados e feiras em geral, dejetos humanos e de animais, entre outros
(GASPAR, 2003).
Segundo Fonseca et al. (2009) dentre as mais variadas fontes de energias renováveis, a
biomassa merece maior destaque, pela grande quantidade disponível e por ser a mais
sustentável dentre as demais A forma mais utilizada para geração de energia elétrica e térmica
utilizando a biomassa como matéria prima, é através do uso de biodigestores, que aos poucos
foram sendo disseminados em alguns lugares do mundo, inclusive no Brasil. Dentro do
biodigestor anaeróbio, como o próprio nome diz, ocorre a biodigestão anaeróbia, que nada
mais é do que um processo de degradação, transformação ou decomposição de matéria
orgânica, tendo como produto final o biogás e o biofertilizante
Pode ser usado como substratos para este processo: dejetos humanos, esterco
bovino, suíno, eqüino, caprino, de aves, esgoto doméstico, vinhaça, plantas
herbáceas, rejeitos agrícolas e capins de um modo geral. A decomposição e o
acúmulo de dejetos bovinos no solo é hoje um assunto de interesse mundial
que vêm realizando várias pesquisas no mundo inteiro, porém no Brasil, só
agora esse assunto obteve maior repercussão, ganhando destaque e
importância, devido à divulgação do produto „ “orgânico‟ (ARRUDA et al.,
2002).
[...] todos os materiais de origem orgânica podem servir de substratos para um
biodigestor, menos a madeira que até o presente momento é totalmente
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imprópria para tal processo. É preciso atentar para substâncias ricas em fibras,
a exemplo da grama, pois podem ficar suspensas no biodigestor, atrapalhando
o processo de produção de biogás, sendo viável triturá-las em pedaços
menores a três centímetros, facilitando sua mistura ( BARREIRA, 1993).

Principalmente em uma propriedade rural, independentemente do tamanho, possui vários tipos
de biomassa que pode ser usado como substrato na produção de biogás (BARREIRA, 1993).
2. BIODIGESTOR

Um biodigestor é uma câmara hermeticamente fechada onde matéria orgânica diluída em
água sofre um processo de fermentação anaeróbia (sem presença de oxigênio), o que
resulta na produção de um efluente líquido de grande poder fertilizador (biofertilizante) e
gás metano (biogás) (Figura 1).

Figura 1: Modelo de biodigestor
Fonte: (Adaptação: BENINCASA, 1991)

De acordo com Nogueira (1986) um biodigestor, além de produzir gás, limpa os resíduos nãoaproveitáveis de uma propriedade agrícola e gera fertilidade, é considerado por alguns como
um poço de petróleo, uma fábrica de fertilizantes e uma usina de saneamento, unidos em um
mesmo equipamento. Ele trabalha com qualquer tipo de material que se decomponha
biologicamente sob ação das bactérias anaeróbias. Praticamente todo resto de animal ou
vegetal é biomassa capaz de fornecer biogás através do biodigestor. Os resíduos animais são
o melhor alimento para os biodigestores, pelo fato de já saírem dos seus intestinos carregados
de bactérias anaeróbicas.
[...] biodigestão anaeróbia consiste na fermentação com ausência de oxigênio
de dejetos animais, plantas e lixo (doméstico e urbano) através de bactérias
anaeróbias que sintetizam a matéria orgânica transformando-a em metano e
dióxido de carbono, principais componentes do biogás. A utilização de
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biodigestores contribui para integração e sustentabilidade das atividades
agropecuárias, aproveitando o dejeto ao qual, normalmente, é dado pouco ou
mesmo nenhum valor comercial, convertendo-o em duas grandes fontes de
desenvolvimento: em energia e adubo. Para cocção, o biogás é o combustível
mais limpo de todos, seguido do GLP e querosene em fogão pressurizado,
conforme a escada energética (SANGA, 2004).

Sendo um reservatório fechado, onde à matéria orgânica, na ausência de oxigênio, sofre
digestão anaeróbia. A ação de decomposição da biomassa, pelas bactérias metanogênicas, é
um processo natural de decomposição dos resíduos orgânicos cujos produtos são
biofertilizante e biogás, tal processo pode apresentar vantagens às propriedades rurais nas
áreas da energia e da preservação ambiental (FARRET, 1999; NOGUEIRA, 1986).
Desta forma, a finalidade dos biodigestores é criar um ambiente ideal para o desenvolvimento
da cultura microbiana, responsável pela digestão anaeróbica da biomassa (COMASTRI FILHO,
1981). Os biodigestores podem ser classificados quanto a sua forma de operação, havendo
duas formas distintas, de acordo com o fluxo de alimentação: batelada e contínuo.
3. TIPOS DE BIODIGESTOR
Existem vários tipos de biodigestores a baixo encontramos modelo de biodigestores que
podem ser construídos de acordo com a conveniência e adaptados para se aproveitar ao
máximo seus benefícios, a escolha depende basicamente das condições locais, tipo de
substrato, experiência do construtor e principalmente relação custo x benefício. Todavia,
qualquer digestor construído, se for corretamente instalado e operado, produzirá biogás e
biofertilizante.
3.1 Biodigestor tipo indiano
Este modelo de biodigestor caracteriza-se por possuir uma campânula como gasômetro, a qual
pode estar mergulhada sobre a biomassa em fermentação, ou em um selo d‟água externo, e
uma parede central que divide o tanque de fermentação em duas câmaras. A função da parede
divisória faz com que o material circule por todo o interior da câmara de fermentação.
O modelo indiano possui pressão de operação constante, ou seja, à medida que o volume de
gás produzido não é consumido de imediato, o gasômetro tende a deslocar-se verticalmente,
aumentando o volume deste, portanto, mantendo a pressão no interior deste constante.
O fato de o gasômetro estar disposto ou sobre o substrato ou sobre o selo d‟água reduz as
perdas durante o processo de produção do gás.
O resíduo a ser utilizado para alimentar o biodigestor indiano, deverá
apresentar uma concentração de sólidos totais (ST) não superior a 8%, para
facilitar a circulação do resíduo pelo interior da câmara de fermentação e evitar
entupimentos dos canos de entrada e saída do material. O abastecimento
também deverá ser contínuo, ou seja, geralmente é alimentado por dejetos
bovinos e/ou suínos, no caso pode ser substituído por esgoto domestico que
apresentam certa regularidade no fornecimento de dejetos (LUCAS JUNIOR,
1987).
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Do ponto de vista construtivo, apresenta-se de fácil construção, contudo o gasômetro de metal
pode encarecer o custo final, e também à distância da propriedade pode dificultar e encarecer
o transporte inviabilizando a implantação deste modelo de biodigestor. A figura 2 mostra em
corte frontal um biodigestor, realçando os elementos fundamentais para sua construção.

Figura 2: Modelo de biodigestor tipo indiano
Fonte: (LUCAS JUNIOR, 1987)

Observando a figura 1 podemos 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 (LUCAS JUNIOR, 1987).
3.2 Biodigestor modelo chinês
Formado por uma câmara cilíndrica em alvenaria (tijolo) para a fermentação, com teto
abobado, impermeável, destinado ao armazenamento do biogás. Este biodigestor funciona
com base no princípio de prensa hidráulica, de modo que aumentos de pressão em seu interior
resultantes do acúmulo de biogás resultarão em deslocamentos do efluente da câmara de
fermentação para a caixa de saída, e em sentido contrário quando ocorre descompressão.
O modelo Chinês é constituído quase que totalmente em alvenaria, segundo Lucas Junior
(1987) este modelo o uso de gasômetro em chapa de aço, reduzindo os custos, contudo pode
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ocorrer problemas com vazamento do biogás caso a estrutura não seja bem vedada e
impermeabilizada, o que não seria uma boa opção para quem queira utilizar o biogás.
Neste tipo de biodigestor uma parcela do gás formado na caixa de saída é libertado para a
atmosfera, reduzindo parcialmente a pressão interna do gás, por este motivo as construções de
biodigestor tipo chinês (figura 3) não são utilizadas para instalações de grande porte (LUCAS
JUNIOR, 1987).
Semelhante ao modelo indiano, o substrato deverá ser fornecido continuamente, com a
concentração de sólidos totais em torno de 8%, para evitar entupimentos do sistema de
entrada e facilitar a circulação do material (LUCAS JUNIOR, 1987).

Figura 3: Modelo de biodigestor modelo chinês
Fonte: (LUCAS JUNIOR, 1987)

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; (LUCAS JUNIOR, 1987).
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Figura 4: Modelos de biodegestores - indiano e chinês
Fonte: (LUCAS JUNIOR, 1987)
3.3 Biodigestor do tipo batelada
O biodigestor de batelada é indicado para pequenas produções de biogás, pois é abastecida
uma única vez, fermentando por um período conveniente, sendo o material descarregado
posteriormente utilizado como biofertilizante. Esse tipo de biodigestor, por ser extremamente
simples, pode ser construído utilizando materiais simples existentes na propriedade
(DEGANUTTI, et al., 2002).
Trata-se de um sistema bastante simples e de pequena exigência operacional, sendo um dos
modelos mais simples de biodigestores. Este sistema é composto de uma única câmara de
fermentação, normalmente feita em alvenaria, e por um gasômetro móvel, construído com
chapas metálicas. Este sistema requer baixa operacionalidade e pode ser alimentado tanto
com desejos diluídos em água quanto resíduos vegetais sólidos, sendo usado,
principalmente, para matérias orgânicas de decomposição lenta (NOGUEIRA, 1986).

O biodigestor do tipo batelada (figura 5) recebe em uma única vez a quantidade de resíduos
orgânicos a ser tratado. A biomassa permanece nesse reservatório fechado até que o ciclo da
digestão anaeróbica esteja completo. O fim da produção de biogás indica que o ciclo está
completo e o biodigestor está apto para receber uma nova carga de matéria orgânica. Nesse
sistema só haverá produção constante de biogás quando houver vários biodigestores operando
em série (SGANZERLA, 1983).
[...] sua instalação poderá ser apenas um tanque anaeróbio, ou vários tanques
em série. Esse tipo de biodigestor é abastecido de uma única vez, portanto não
é um biodigestor contínuo, mantendo-se em fermentação por um período
conveniente, sendo o material descarregado posteriormente após o término do
período efetivo de produção de biogás Lucas Junior (1987).

Segundo Sganzerla (1983) e Lucas Junior (1987) os modelos chinês e indiano prestam-se para
atender propriedades em que a disponibilidade de biomassa ocorre em períodos curtos, como
exemplo aquelas que recolhem o gado duas vezes ao dia para ordenha, permitindo coleta
diária de biomassa, que deve ser encaminhada ao biodigestor, o modelo em batelada adapta-
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se melhor quando essa disponibilidade ocorre em períodos mais longos, como ocorre em
granjas avícolas de corte, cuja a biomassa fica a disposição após a venda dos animais e
limpeza do galpão. A figura 5 mostra a vista frontal em corte do biodigestor, realçando os
elementos fundamentais para sua construção.

Figura 5: Biodigestor tipo batelada
Fonte: (LUCAS JUNIOR, 1987)
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. (LUCAS JUNIOR, 1987).
3.4 Biodigestor do tipo Continuo

Existem vários modelos de biodigestores de alimentação contínua, a diferença entre eles
está no modelo de construção e operação. De acordo com Nogueira (1986) e Sganzerla
(1983), estes modelos de biodigestores realizam a carga e a descarga do material orgânico
(desejos de animais diluídos em água) pelo princípio de vasos comunicantes ou através de
bombas hidráulicas, a alimentação não é de forma constante, mas em intervalos regulares
de tempo, a concentração de sólidos totais deve ser de 8%, para evitar obstrução do tubo
de carga e facilitar a circulação da biomassa.
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Em geral, biodigestores deste modelo são ideais para atender propriedades que produzem
dejetos em curtos períodos de tempo, por exemplo, suinocultura (NOGUEIRA, 1986;
SGANZERLA, 1983). A carga regular de matéria orgânica no biodigestor faz com que o
substrato esteja em várias etapas no processo, com presença simultânea de culturas
microbianas distintas, respectivas de cada fase do processo de biodigestão. A adição
periódica de carga orgânica assegura uma produção constante de biogás e biofertilizante.
Os biodigestores de sistemas contínuos mais difundidos no mundo são: o modelo Indiano
(figura 2) e o modelo chinês (figura 3). Ambos possuem caixa de carga e descarga
diferenciando-se apenas pela câmara de fermentação.
4.

MONTAGEM DO BIODIGESTOR

Esse processo realiza-se através da decomposição anaeróbica da matéria orgânica
digerível por bactérias que a transforma em biogás e efluente estabilizado e sem odores,
podendo ser utilizado também para fins agrícolas. As fases do processo constam de: fase
de hidrólise enzimática, ácida e metanogênica (Olsen & Larsen, 1987), as quais eliminam
todo e qualquer elemento patogênico existente nas fezes, devido principalmente, à
variação de temperatura. Com isso, o processo de biodigestão de resíduos orgânicos é
uma possibilidade real a ser considerada para a melhoria do saneamento no meio rural e
em pequena escala até urbano.

Figura 6: Biodigestor
Fonte: (LUCAS JUNIOR, 1987)
De acordo com Tecnologia Social (2010), o local escolhido deve apresentar as seguintes
características:
 Deve ser seco;
 Deve ficar um pouco abaixo do nível do sanitário, no mínimo, 40 cm;

16

 Distante de cursos de água ou do lençol freático.
 Preferencialmente, têm que ser instaladas perto do sanitário e próximo de janela das
casas.
 As tampas das caixas devem ficar expostas ao Sol para facilitar o processo de
biodigestão (TECNOLOGIA SOCIAL, 2010).
Essa localização próxima de janela ajuda no controle da manutenção das fossas pelos
moradores. Isso porque, se os equipamentos não receberem cuidados mínimos indicados, as
fossas vão exalar mau cheiro. É o alerta de que alguma coisa não está funcionando bem
(TECNOLOGIA SOCIAL, 2010).
O sistema (figura 6 e 9) é composto por duas caixas de fibrocimento ou fibra de vidro de 1000 L
cada [5], 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 [6],
que serve para coleta do efluente (adubo orgânico). As tampas dessas caixas devem ser
vedadas com borracha e unidas entre si por tubos e conexões de PVC de 4", com curva de 90o
longa [3] no interior das caixas e T de inspeção [4] para o caso de entupimento do sistema. Os
tubos e conexões devem ser vedados na junção com a caixa com cola de silicone e o sistema
deve ficar enterrado no solo para manter o isolamento térmico. Inicialmente, a primeira caixa
deve ser preenchida com aproximadamente 20 L de uma mistura de 50% de água e 50%
esterco bovino (fresco). O objetivo desse procedimento é aumentar a atividade microbiana e
consequentemente a eficiência da biodigestão, dever ser repetido a cada 30 dias com 10 L da
mistura água/esterco bovino através da válvula de retenção [1]. O sistema consta ainda de
duas chaminés de alívio [2] colocadas sobre as duas primeiras caixas para a descarga do gás
acumulado (CH4), neste ponto deve ser adaptado a válvula para a saída do biogás. A coleta do
efluente é feita através do registro de esfera de 50 mm [7] instalado na caixa coletora [6]. 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 7).

Figura 7: Caixa adaptada para a saída de água sem excesso de matéria orgânica dissolvida
Fonte: (LUCAS JUNIOR, 1987)

17

4.1 Kit da Fossa Séptica Biodigestora
O kit completo segundo a Tecnologia Social (2010) deve ser utilizado em caixa de fibra de
vidro. Para caixa de concreto, não são necessários os nove últimos itens
Item Quantidade

Descrição

01

03

Caixa de 1.000 litros

02

12 metros

Tubo de PVC 100 mm para esgoto

03

01

Válvula de retenção de PVC

04

02

Curva de 90º longa de PVC 100mm

05

03

Luva de PVC 100 mm

06

02

“T” de inspeção de PVC de 100 mm

07

02 metros

Tubo PVC soldável em 25 mm

08

02

Cap de PVC soldável em 25 mm

09

1 metro

Tubo PVC soldável em 50 mm

10

01

Registro de esfera de PVC de 50 mm

11

2 tubos

Cola de silicone

12

01

Adesivo para PVC – 100g

13

01 litro

Neutrol

14

01

Aplicador de silicone

15

01

Arco de serra com lamina de 24 dentes

16

01

Pincel ¾

17

01

Pincel 4

18

01

Estilete

19

02 folhas

Lixa comum nº 100

20

10

Anel de borracha 100 mm

21

02

Flange de PVC soldável de 25 mm

18

22

01

Flange de PVC soldável de 50 mm

23

25 metros

Borracha de vedação 15 x 15 mm

24

01

Pasta lubrificante para juntas elásticas
em PVC rígido – 400g

25

01

Serra de copo 100 mm

26

01

Serra de copo 50 mm

27

01

Serra de copo 25 mm

28

01

Furadeira elétrica

Tabela 1: O kit completo à ser utilizado em caixa de fibra de vidro/caixa de concreto.
Fonte: (TECNOLOGIA SOCIAL, 2010)

4.2 Passos da montagem
4.2.1

Perfurações

Tanto as caixas de concreto quanto as de fibra de vidro, que podem ser usadas para a
montagem do sistema de fossas, devem apresentar as seguintes perfurações: As duas
primeiras caixas devem conter um furo de entrada e um furo de saída, ambos no topo,
cada um com 100 milímetros de diâmetro, a última caixa deve conter o furo de entrada
no topo e o furo de saída na base, sendo que esse último deve apresentar diâmetro de
50 milímetros, esse último furo não deve ser feito quando não houver o desnível do
terreno. Nesse caso, o biofertilizante será retirado pela tampa com o uso de balde ou
outro utensílio, no caso de ausência dessas perfurações nas caixas coletoras de fibra
de vidro, faça os furos utilizando uma serra copo de 100 milímetros (Fig. 8).

Figura 8: Colocação das caixa no solo.
Fonte: (TECNOLOGIA SOCIAL, 2010)
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4.2.2

Abertura do buraco e preparação das caixas

Para a colocação das três caixas coletoras, deve ser escavado um buraco com as
dimensões: 5 metros de comprimento 1,5 metro de largura 80 centímetros de
profundidade, de acordo com o tamanho da caixa e do desnível do terreno, (Fig. 9).
Antes da primeira caixa, coloque uma válvula de retenção. Nela deve ser despejada,
uma vez por mês, a mistura de 10 litros de água e 10 litros de esterco fresco de bovino
ou de outro animal ruminante, a exemplo de cabras e ovelhas. Pela válvula de retenção,
a mistura irá seguir para a primeira caixa, onde fermenta e destrói cerca de 70% dos
micróbios e vermes existentes nos dejetos. Os outros 30% são eliminados na segunda
caixa. Em consequência, é liberado um gás. Por isso, são instaladas nessa e na
segunda caixa válvulas de escape (suspiros) para evitar a explosão do gás metano
acumulado no interior delas.
4.2.3

Vedação

As caixas devem ser enterradas e vedadas para assegurar a manutenção de alta
temperatura no interior, mas as tampas devem ficar expostas, a colocação das caixas
deve obedecer às seguintes características: A distância mínima entre as caixas deve
ser de 50 centímetros; as bordas superiores das caixas devem ficar no mínimo 5
centímetros acima do nível do solo.
Obs: antes das caixas serem enterradas devem receber furos para a instalação dos
tubos e conexões; O solo deve ser bem socado na beirada das caixas para impedir o
acúmulo de água da chuva, porque isso pode refrescar o interior das caixas e prejudicar
o processo de biodigestão dos dejetos humanos.

Figura 9: Colocação das caixa no solo.
Fonte: (TECNOLOGIA SOCIAL, 2010)
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4.2.4

Ligação dos tubos

O sistema deve ter ligação exclusiva com o vaso sanitário por meio de tubo PVC de 100
mm, essa deve ser a única ligação da fossa com a casa e só deve ser feita após a
conclusão da preparação das três caixas.
Por isso, não conecte o tubo da fossa ao esgoto de pias da cozinha, dos banheiros, do
tanque, do chuveiro e da máquina de lavar roupa. Estas água desses esgotos contém
sabão, detergente e outras substâncias que prejudicam o processo de Biodigestão.
5. CUIDADOS
5.1 Instalação um biodigestor
Para evitar a entrada de ar e o vazamento de gás, o biodigestor deve estar bem vedado. A
instalação do biodigestor deve ser o mais próximo possível da fonte produtora de biomassa.
Também é importante que haja uma fonte de água próximo ao biodigestor.
Ao abastecer o biodigestor, é importante ter o máximo de cuidado na mistura do substrato com
volume de água compatível, onde geralmente a quantidade de água costuma ser praticamente
igual ao de matéria seca 50% de cada uma. Esse procedimento aplicado corretamente garante
o fluxo normal de carga e descarga nos digestores de carregamento contínuo, bem como a
produção normal de biogás (BARREIRA, 1993).

Figura 10: Carregando o biodigestor
Fonte: (TECNOLOGIA SOCIAL, 2010)
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5.2 Operação e carregamento do biodigestor
Alguns cuidados devem ser tomados ao carregar ou limpar um biodigestor, pois o gás
produzido nele é inflamável.
A biomassa deve ser preparada antes de ir para o biodigestor, ficando uma ou duas semanas
fora do mesmo, para que o excesso de umidade seja eliminado. Em seguida mistura-se água
na biomassa (na mesma proporção da biomassa), isso ajuda no processo de fermentação
(BARREIRA, 1993).
O carregamento e a descarga de gás devem ser feitos simultaneamente, isso evita a
modificação na pressão interna do gás e antes de fazer a limpeza do biodigestor, certifique-se
de que não há gás, para evitar acidentes (BARREIRA, 1993).

Figura 11: Biodigestor
Fonte: (TECNOLOGIA SOCIAL, 2010)

6. PARÂMETROS IMPORTANTES PARA PRODUÇÃO DO BIOGÁS
Os seguintes parâmetros são importantes para produção do biogás de forma eficiente, e tendo
como resultado final um produto com alto teor de metano. Arruda et al. (2002), explica cada um
a seguir.
6.1 Teor de água
A quantidade de água utilizada deve estar ao redor de 90% do peso do conteúdo total
de biomassa, depende do tipo dessa biomassa. A diluição deve estar em torno de 1:1 a
1:2, ou seja, uma quantidade de água para a outra de substrato. Tanto o excesso
quanto a falta da água são prejudiciais para o sistema, onde a falta pode provocar
entupimento na tubulação e o excesso pode atrapalhar o processo da hidrólise, pois é
exigida uma elevada carga de biomassa para que a mesma se processe
adequadamente.
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6.2 Concentração de nutrientes
Os principais nutrientes são os orgânicos, principalmente o carbono, o nitrogênio e
elementos traços em baixíssima concentração. Deve existir uma relação
carbono/nitrogênio (C/N) coerente conforme as normas de produção do biogás, onde a
mesma deve ser mantida entre 20:1 e 30:1, ou seja, concentração 20 de carbono para 1
de nitrogênio, sendo que o excesso de nitrogênio pode levar a má formação do biogás,
podendo ter como produto final compostos nitrogenados como a amônia (NH3).
6.3 pH
Alterações do pH no interior do biodigestor podem afetar drasticamente as bactérias
envolvidas no processo. A média do valor do mesmo varia entre 6,0 a 8,0, tendo o pH
7,0 como ponto ótimo. Isso ocorre naturalmente quando o processo se dá em condições
normais.
6.4 Temperatura
A temperatura é um dos principais parâmetros, sendo que o desenvolvimento das
bactérias metanogênicas e a conseqüente produção de biogás devem-se em grande
parte à temperatura usada no processo, sendo que a temperatura ótima vai depender
do grupo de bactérias com que se pretende trabalhar, ou seja, se as mesmas forem
termofílicas, mesofílicas ou psicrofílicas e também das condições locais.
6.5 Tempo de retenção
O tempo de retenção pode variar de reação para reação. Normalmente leva de 30 a 45
dias, porém em algumas situações é possível a existência do biogás logo na primeira
semana de retenção hidráulica, isso é claro, em proporções menores. Em sistemas de
biodigestores contínuos é mais comum observar essa variação.
6.6 Concentrações de sólidos voláteis
É necessário ter total conhecimento da quantidade de sólidos voláteis da biomassa,
pois eles que serão fermentados para produzir o biogás. Quanto maior a concentração
de sólidos voláteis de uma biomassa, maior será a produção de biogás. Comastri Filho
(1981), recomenda um mínimo de 120 g de sólidos voláteis por Kg de matéria seca,
lembrando que o teor de sólidos voláteis do esterco bovino varia em torno de 80 a 85%.
6.7 Substâncias tóxicas
O excesso de qualquer nutriente pode ser tóxico ao sistema. É necessário um cuidado
extremo com o uso de desinfetantes, antibióticos e bactericidas nas instalações onde
são criados os animais, pois estes podem contaminar o esterco, retardando o processo
e em muitas vezes tornando-se fatal para as bactérias que estão envolvidas no
processo biológico da formação do biogás, em outras palavras é melhor evitar o uso
dos mesmos em tais ambientes. Não é recomendado colocar fertilizantes fosfatados,
sob condições de ausência de ar pressurizado, pois esse material pode produzir fosfina,
tóxico e cujo contato é letal Arruda et al. (2002).
7. SISTEMAS DE PRODUÇÃO ASSOCIADOS
Neste caso o ideal é fazer o consócio com a produção em áreas rurais. As vantagens de um
sistema de produção associado são a possibilidade de diversificação de atividades na
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propriedade, agregação de valor com a utilização do biofertilizante, diminuindo custos com
adubos minerais.

Curral de animais
Saída do Gás

Saída do
Biofertilizante

Figura 12: Biodigestor consorciado – estrume de animais e dejetos humanos
Fonte adaptada: (LUCAS JUNIOR, 1987)

8. COMO SE PODE UTILIZAR O BIOCOMBUSTÍVEL

Saída de
gás/alimentação
do motor

Aspersor/
irrigador

Figura 12: Uso do Biodigestor
Fonte adaptada: (LUCAS JUNIOR, 2009)
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Painel de Luz

Saída de
gás/alimentação
do motor

Figura 12: Uso do Biodigestor
Fonte adaptada: (LUCAS JUNIOR, 2009)
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Conclusão e recomendações
Todos os materiais de origem orgânica podem servir para um biodigestor, com exceção de
madeira. Substâncias fibrosas como palha, grama, etc., podem formar uma camada fluturante
dentro do digestor e parar a produção de gás. Por essa razão devem ser trituradas em pedaços
de menos de 3 cm (SEIXAS et al 1981)
A escolha de um tipo ou de outro vai depender das condições locais, disponibilidade de
substrato, experiência e conhecimento do construtor, investimento envolvido, etc. Mas,
qualquer digestor construído, se for corretamente instalado e operado, dará uma boa produção
de gás.
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Anexos
ANEXO – A
FABRICANTES E FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS PARA BIODIGESTORES
BIOGÁS, Ind. & Com de Biodigestores
(Biodigestor)
BR 365 – km 624,3
Esq. Rua 10 – Roosevelt
Fones: (034) 235.4469 / 235.2370
38.400 – Uberlândia, MG
BRASINOX – Brasil Inoxidáveis S/A
(digestores inoxidáveis)
Av. Duque de Caxias, 208 – 1º andar – Ribeira
Fone: 222.7122
59.200 – Natal, RN
CIA GERAL DE INDÚSTRIAS
(Aquecedor continuo de água – Junker)
Av.Bento Gonçalves, 1503
Fone: 23.1033 – Caixa Postal 618
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90.000 – Porto Alegre, RS
COMÉRCIO DE FERRAGENS IMPERIAL LTDA
(Biodigestores; Equipamentos para biogás e biofertilizante)
Rua Moncorvo Filho, 66-A
Fones: 224.8234 e 224.5758
20.211 – Rio de Janeiro , RJ
ENGEFRIL
(resfriador de leite)
Caixa Postal 1970 – Fone: 641.1900
30.000 – Belo Horizonte, MG
FUNDIÇÃO L. RODRIGUES S/A
(campânula para biodigestores)
Av. Rio Branco, 1164 – Fone: 321.3552
58.100 – Campina Grande – PB
FIBERFAB IND. & COM. DE PLÁSTICOS LTDA
(digestor engarrafamento de biogás, projetos industriais)
Rua Mercedes Seiler Rocha, 300
Caixa Postal 2537 – Fone: (041) 262.7078
80.000 – Curitiba – PR
Fibraeng – Equipamentos Ind. Ltda
Fabricantes de cúpulas para biodigestores em fiberlass
Rod. Celso Garcia Cid, 843 – Londrina – PR
Fone: Fones (43) 3338-0110
E-mail: vendas@fibraeng.com.br
Site: http://www.fibraeng.com.br
KOBLITZ - Projeto e montagem de termelétricas (equipamentos para funcionam biomassa).
Piracicaba - São Paulo
Rua Vitório Laerte Furlani, 890 - Vila Rezende
CEP 13405-430 - Brasil
Fone: (19) 3421-0223
E-mail: koblitz@koblitz.com.br
Site: http://www.koblitz.com.br
HIDRÁULICA INDUSTRIAL S/A
(digestores, equipamentos e projetos industriais)
Rua Luiz Specht, 75 – Caixa Postal 155
Fone: 22.0044
89.600 – Joaçaba, SC
INSTITUTO DE PESQUISA DA MARINHA (digestores)
Ilha do Governador
Rua Ipiru – Jardim Guanabara
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Fone: 396.2040
20.000 – Rio de Janeiro, RJ
IBESA – Indústria Brasileira de Embalagens S/A
(Freezer)
Fone: (0163) 71.1222
13.560 – São Carlos, SP
MACRO – ENERGÉTICA S/A
(digestor e gasômetro)
Rua da Aurora, 295 s/1410
Fone: 222.3284
50.000 – Recife, PE
METALÚRGICA JACKWALL LTDA
(adaptador de geladeira, lampiões, campânulas e fogões a biogás)
Caixa Postal 173
Fone: (0512) 88.1422 e 88.1353
94.000 – Gravataí, RS
M. AGOSTINI COM. IND. S/A
(camisas e fábrica de vidros p/lampiões)
Av. Automóvel Club, 989 – Inhaúma
Fone: 253.6992
20.000 – Rio de Janeiro, RJ
METAL METALÚRGICA
(construção de biodigestores)
Rua Mato Grosso, s/nº
78.300 – Barra do /Garças, MT
MECÂNICA ICRAD LTDA
(campânula para biodigestor)
Rua B-1 s/nº - Distrito Industrial
Fone: 322.1171
58.100 – Campina Grande, PB
METALÚRGICA PENELUPPI LTDA
(fábrica de lampião-cobrinha)
Rua Toledo Barbosa, 656
01.0- São Paulo, SP
ONAM MONTGOMERY DO BRASIL S/A
(motor adaptado a biogás)
Av. Pe. Wilson, 4589
Telex (011) 23.668
Fone: 273.6647
01.000-São Paulo, SP
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CIA. PENHA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
(Biodigestores)
Av. Brasil, 1724
Caixa Postal 477
14.100 – Ribeirão Preto, SP
PROJETO – Indústria de Bio-Energia Ltda
Caixa Postal 110
87.300 – Araucária, PR
YANES – METAL YANES S/A IND. & COM.
(equipamentos diversos)
Mtº. J. Capocchi – Caixa Postal 30915
Fone: (011) 247.8924
04.796 – São Paulo, SP
Recife - Pernambuco
Av Cônsul Vilares Fragoso, 291 - Bongi
CEP 50760-540 - Brasil
Fone: (81) 2122.2300
E-mail: koblitz@koblitz.com.br
Site: http://www.koblitz.com.br
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