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RESUMO 
O uso contínuo de combustíveis fósseis e a seca tem como resultado o aquecimento global
que tem gerado uma grave crise energética.  Contudo, os biodigestores  são um avanço na
ciência, pois são capazes de produzir o biogás por meio da decomposição da matéria orgânica,
processo este realizado pelas bactérias anaeróbias. Visto que podem solucionar a problemática
da crise energética, o presente trabalho tem como objetivo principal explicar o funcionamento
dessa  tecnologia  por  meio  da  análise  da  funcionalidade  dos  biodigestores utilizados nas
granjas da cidade de Toledo (PR).
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ABSTRACT
The continuous use of fossil fuels and drought results in global warming that has generated a
serious energy crisis. However, biodigestors are a breakthrough in science because they are
capable of producing biogas through the decomposition of organic matter, a process carried
out by anaerobic bacteria. Since they can solve the problem of the energy crisis, the main
objective of this work is to explain the operation of this technology and its revenue, through
the  analysis of biodigestors used  in  the  farms  of  the  city  of  Toledo  (PR). 
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INTRODUÇÃO 

No século  XXI,  a  nível  internacional,  tiveram início  os  debates  sobre  produção e
escassez de energia. Este assunto começou a ser discutido devido ao aquecimento global e as
mudanças ambientais, o que resultou em longos períodos de seca que afetam principalmente
países dependentes das usinas hidrelétricas para a produção de energia. 

Tendo em vista a necessidade de explorar novos meios de produção de energia que
minimizem os impactos antrópicos e evitem uma maior degradação do ambiente, o homem foi
em busca de estudos que indicassem a eficiência de novos provedores de energia. Assim, o
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homem passou a explorar a luz solar, a água, os ventos e a biomassa, que é matéria-prima dos
biodigestores, diretriz principal deste artigo. 

Devido  à  necessidade  de  gerar  mais  energia  através  de  outros  meios,  além  de
hidrelétricas, pode utilizar-se do biogás gerado pelos biodigestores.
 
OBJETIVOS 

O presente trabalho objetivou estudar o funcionamento dos biodigestores, bem como
as matérias-primas utilizadas, o rendimento e o uso no Brasil dessa alternativa de geração de
energia limpa tendo como foco granjas situadas em Toledo-PR.    

METODOLOGIA
 

O  presente  trabalho  tem  caráter  exploratório  e  caracterizou-se  por  pesquisas
bibliográficas em artigos e revistas científicas. 
 
 
OS BIODIGESTORES

 O  equipamento  reaproveita  os  rejeitos  agroindustriais  para  produzir biogás
e biofertilizantes.  Além  disso,  os  biodigestores  (Figura  1)  são  utilizados  também  como
depósitos  para os  rejeitos,  levando à diminuição do volume e à economia  em relação ao
espaço que seria utilizado como depósito. 

 Abaixo, temos o processamento do biodigestor:

Passo  1: Excrementos  de  animais  e  restos  de  alimentos  são  misturados  com  água  e
depositados  no  biodigestor,  onde  serão  deixados  em  repouso  para  o  processo  de
decomposição;

Passo  2: Após  os  rejeitos  serem  depositados  no  biodigestor,  as  bactérias  anaeróbias
decompõem os resíduos, transformando-os em biogás e adubo;
 
Passo 3: Após  o  tratamento,  o  biogás  produzido pode ser  utilizado  como  combustível  e
energia elétrica, sendo assim um novo meio ambientalmente correto de produção de energia;

Passo  4: As  sobras  desse  procedimento  servem  como  fertilizantes,  sendo  destinados  à
agricultura  para  uma maior  reutilização  desses  resíduos e  evitando  que  os  mesmos  sejam
descartados de maneira inadequada. 
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Figura 1: Desenho esquemático de um biodigestor. 
 
Fonte: Videira Master, S.D. 

O acesso à matéria orgânica utilizada no biodigestor é fácil, pois existe uma variedade
do mesmo, sendo estes os dejetos humanos, esterco bovino, suíno, equino, caprino, de aves,
esgoto doméstico, plantas herbáceas, vinhoto, rejeitos agrícolas e capim em geral (Figura 2). 

 

Figura 2: Desenho esquemático do funcionamento de um biodigestor. 

Fonte: Blog Elefante Verde (2013). 

É importante ressaltar que dentro do aparelho, os detritos entram em decomposição
por  meio  de  ações  de  bactérias  anaeróbias  e  os  materiais  orgânicos  utilizados  no
biodigestor não podem ser tóxicos, pois matariam as bactérias produtoras de biogás. 

Os biodigestores  são  implantados  com intuito  comunitário  e  industrial.  Podem ser
utilizados  em fazendas,  pois há grande quantidade  de rejeitos  (fezes  e restos de animais)
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disponíveis, o que torna a produção de biogás maior. O biogás pode então ser empregado
como fonte de energia e os fertilizantes podem ser utilizados para a plantação. 

Figura 3: Modelo de Biodigestor em funcionamento.

Fonte: Embrapa, S.D. 

A maioria das indústrias (principalmente alimentícias) procura sempre a implantação
dos biodigestores, pois os rejeitos das produções podem ser utilizados para geração de biogás,
e,  dessa forma,  evitando o despejo em aterros sanitários  e obtendo economia no processo
produtivo.  Além  disso,  o  biogás  produzido  pode  servir  como  energia  elétrica  e  como
combustível. 

Os biodigestores são implantados nas cidades visando diminuir o espaço destinado aos
aterros sanitários e viabilizar a produção de energia elétrica. Como exemplo, pode-se citar as
cidades asiáticas, pois como possuem superpopulação e pouco espaço territorial, é importante
aproveitar  até  os locais  que seriam destinados para rejeitos,  utilizando,  dessa maneira,  os
biodigestores, fazendo com que aumente o espaço para o lazer da população.  

No biodigestor, o aproveitamento de restos de natureza orgânica (animal e vegetal) é
feito  geralmente  por meio  de estrumeiras  e câmeras  de fermentação.  Este  fato ocasionará
melhor destino a estes materiais, não só para obtenção de gás de forma bastante econômica,
como também para a  produção de adubo orgânico  de real  valor  para fertilização do solo
(SEIXAS, 1980) 

Figura 4: Biodigestores em funcionamento
Fonte: Portal dos resíduos sólidos, S.D. 
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Na construção de um biodigestor, dependendo do porte, deve haver um projeto com
um conjunto de profissionais da engenharia civil,  química e de produção. Essa construção
também  pode  acarretar  em  problemas  ambientais  se  não  for  feita  de  maneira  adequada,
podendo vir  a  poluir  um lençol  freático,  caso  o  fundo do biodigestor  não  seja  calculado
corretamente. Desse modo, é de extrema necessidade um estudo sobre impactos ambientais
antes da construção de um projeto (JORGE, 2006). 

O custo  para  implantação  de  um biodigestor  é  variado.  Uma curiosidade  é  que  o
biodigestor funciona melhor em regiões tropicais, ou seja, em lugares mais quentes. Então,
para implantar o biodigestor em lugares mais frios é preciso que haja um sistema que aqueça
o biodigestor para produzir biogás. Esse sistema é consequentemente mais caro, sendo mais
barato um projeto em lugares quentes.  

Tomemos  como  exemplo  o  aproveitamento  dos  resíduos  gerados  pela  indústria
alimentícia. As cascas residuais de frutas de uma indústria, como a de cítricos, compõem uma
biomassa rica em energia que pode ser reaproveitada dentro de um biodigestor. Nesse caso, a
fruta seria colhida, utilizada na fabricação do suco, e o resíduo não utilizado seria levado a um
depósito, como o biodigestor para a geração de gás. O efluente (resíduo final),  que ficaria
contido  no  biodigestor,  depois  de  produzido  o  gás,  é  um  rico  fertilizante  que  pode  ser
comprovadamente usado nas novas plantações como substituto da ureia (JORGE, 2006).

 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE BIODIGESTORES NO MUNICÍPIO DE 
TOLEDO -PR 

O estudo de caso deste artigo é relacionado ao artigo, da Revista de Economia que
analisa  a  situação  econômico-financeira  para  implantação  do sistema  de  biodigestores  no
município de Toledo (PR), levando em consideração a produção dos dejetos da suinocultura.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Paraná ocupou a
segunda posição na produção nacional de cabeças de suínos.  Como consequência negativa, a
suinocultura  gera  um  grande  volume  de  dejetos,  que  possuem  um  potencial  poluidor
aproximadamente 4 vezes maior que o esgoto doméstico e a situação se torna ainda pior, pois
os produtores brasileiros não possuem sistemas de tratamento ou de aproveitamento destes
(JUNGES et al., 2008), com isso, os biodigestores são considerados uma solução sustentável
para esta problemática. Como consequência positiva, o uso da técnica garante a sobrevivência
de 30% da população.

 Como  desvantagem  os  dejetos  provenientes  da  suinocultura  são  distribuídos  nas
plantações, trazendo insetos e animais transmissores de doenças. Além disso, podem chegar
ao lençol freático pela chuva, o que polui e compromete o Rio Toledo. 

O governo brasileiro,  vendo que o meio  ambiente estava sendo altamente degrado,
tomou medidas drásticas para regularizar a produção e o tratamento de resíduos, por meio da
criação da Lei federal n. 9605/98. Aqueles que forem contrários ao que estabelece a lei são
punidos  com  penas  rígidas  e/ou  multa.  A cada  quatro  anos  é  necessária  a  limpeza  dos
equipamentos e a troca das mantas; a cada dois anos, e preciso fazer a renovação da licença
ambiental e a cada ano, é necessária a manutenção dos equipamentos.  

Os biodigestores foram analisados em duas granjas diferentes, mas ambas da cidade de
Toledo. A granja “A”, localizado em Três Bocas, teve o biodigestor do tipo: Biodigestores
com biossistema Integrado (BSI, implantando com a parceria do Instituto de tecnologia do
Paraná (TECPAR) e a granja “B”, localizada próximo ao rio São Francisco, conta com um
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biodigestor denominado: Suinocultura Sustentável Sadia (3S), implantando com a parceria da
agroindústria Sadia. 

De acordo com a análise do artigo em estudo, a granja “A” conta com 11.000 leitões
por ano que produzem 15.400 kg de dejetos por dia. A partir de canalizações, os equipamentos
recebem  os  dejetos  acumulados  em  uma  caixa,  que  são  decompostos  em  um  processo
anaeróbio, porém, os dejetos precisam de 10 dias para serem decompostos. 

Antes da implantação dos biodigestores, na granja “A”, eram distribuídas 1.200 cargas
de dejetos por ano ao custo de R$ 25,00 e após a implantação, os dejetos foram diminuídos à
metade. Em tal granja, os investimentos para a implantação dos biodigestores, sem subsídio,
foram de R$ 163.120,50, evidenciando que não são recuperáveis os investimentos ao longo
dos dez anos (tempo de vida útil do biodigestor). 

Na granja “B”, os biodigestores se complementam. Durante 22 dias, os dejetos são
alojados a partir de canalizações no biodigestor particular, e em outros 22 dias, a retenção do
que foi decomposto no primeiro biodigestor, fica no biodigestor 3S, totalizando 44 dias de
fretenia  dos  dejetos.  Depois  de  todo  esse  processo,  o biofertilizante é  bombeado  para  a
lavoura, metade do biogás é comercializada para a agroindústria “Láctobom” e os outros 50%
são utilizados na propriedade. 

Na respectiva granja, antes da implantação dos biodigestores eram produzidas 7.200
cargas de dejetos por ano, aos custos de R$ 25,00 e após a implantação de tal equipamento,
todo o dejeto passou a ser decomposto e transformado em biogás e em biofertilizantes. 

Na  granja  acima,  foram  investidos  em  ambos  os  biodigestores,  sem  subsídio  R$
365.052,91, ficando claro que a implantação do equipamento é viável.

As tabelas a seguir apresentam aspectos técnicos e econômicos do funcionamento dos
biodigestores nas granjas A e B supracitadas. 

     Fonte: Revista econômica, 2008. 
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     Fonte: Revista econômica, 2008. 

      Fonte: Revista econômica, 2008. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Segundo dados levantados através de pesquisas bibliográficas observou-se a extrema
necessidade da implementação de biodigestores,  que apesar do alto custo de implantação,
possuem baixo custo de manutenção.  Desse modo, é mais eficaz a aplicação em fazendas de
cultivos e de criação de animais, visto que não seria necessária a compra de fertilizante e toda
matéria orgânica inutilizada seria reciclada.  

Relacionando-se a produção de energia, os biodigestores poderiam ser utilizados para
ajudar  a  suprir  a  necessidade  energética.  Devido a  isso,  se  faz  necessário  a  implantação,
governamental, pois seriam solucionadas as maiores problemáticas existentes nas cidades, a
destinação de resíduos orgânicos e a obtenção de energia.  Os biodigestores usariam esses
resíduos  evitando  que  fossem destinados  aos  aterros  sanitários  e  poluíssem aquíferos  ou
corpos hídricos.  

Os biodigestores seriam de grande ajuda para a diminuição dos impactos ambientais. 
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