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Resumo 

 O biodigestor é um equipamento inovador, que a partir de processos químicos realiza a 

conversão de matéria orgânica em subprodutos, o biofertilizante e o biogás, os quais são 

benéficos ao meio ambiente, por meio da melhoria e correção do solo e a contribuição para a 

diminuição do efeito estufa, respectivamente. Visando a redução do desperdício de alimentos, 

o Projeto DesFrutando, em parceria com a empresa júnior Biossistec Jr., concebeu um 

biodigestor, a ser utilizado e mantido pelas comunidades do projeto. O equipamento passou por 

fase de testes e se encontra apto para a utilização, com o pH na faixa desejável, garantindo seu 

bom funcionamento. Visto sua viabilidade, atualmente o projeto está desenvolvendo dois novos 

biodigestores, a fim de ampliar o impacto positivo ao meio ambiente. 
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Abstract 

 The biodigester is an innovative equipment that, from chemical processes, converts 

organic matter into by-products, biofertilizer and biogas, which are beneficial to the 

environment, through the improvement and correction of the soil and the contribution to the 

reduction of greenhouse effect, respectively. Aiming to reduce food waste, the DesFrutando 

Project, in partnership with the junior company Biossistec Jr., has developed a biodigester, to 

be used and maintained by the project communities. The equipment has passed the test phase 

and is fit for use, with the pH in the desired range, ensuring its proper functioning. Given its 

visibility, the project is currently developing two new biodigesters in order to increase the 

positive impact on the environment. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo pesquisa da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura), realizada em 2013, o desperdício de alimentos por ano no Brasil alcança 26 

milhões de toneladas. Visando mudar essa realidade, o Projeto DesFrutando da Enactus FZEA-

USP foi criado, buscando alternativas tecnológicas, inovadoras e sustentáveis para contribuir 

com a redução do desperdício de alimentos na cidade de Pirassununga. 

O biodigestor é um equipamento que permite a produção de biogás e biofertilizante. 

Para a produção desses produtos, arqueias metanogênicas (predominantemente mesófilas) 

realizam a fermentação anaeróbia de substratos (ou biomassa) como alimentos que seriam 

desperdiçados, resíduos vegetais e de lixo orgânico residencial, em condições favoráveis para 

essas bactérias, como por exemplo, por serem mesófilas, sua temperatura ideal é de 20 a 45ºC 

(DEGANUTTI et al., 2002; ANDRADE et al., 2002; BARBOSA; LANGER, 2011). 

A alimentação do biodigestor é dividida em batelada (ou batch), contínua e semi-batch, 

sendo o sistema por batelada geralmente é útil quando o resíduo é obtido periodicamente e o 

sistema contínuo apropriado para materiais de fermentação fluidos e uniformes. No sistema 

contínuo, adiciona-se água ao substrato para aumentar a fluidez, sendo um aspecto importante 

para o funcionamento hidráulico do biodigestor e também para acelerar o processo de 

fermentação. E por fim, o sistema misto geralmente é alimentado por uma mistura de resíduos, 

considerando-se o tempo de fermentação de cada material, como por exemplo, uma mistura de 

esterco animal e palha, na qual a palha possui uma degradação mais lenta que o esterco 

(ANDRADE et al., 2002). 

Segundo Andrade et al. (2002), as condições climáticas interferem na digestão anaeróbia 

realizada pelas arqueias metanogênicas no biodigestor, porém um dos erros mais cometido 

ocorrem no cálculo de volume do gasômetro, que deve conter as curvas de demanda e de 

produção de gás. O depósito de gás deve estar dimensionado para que possa absorver os picos 

mailto:daniela.mattos@usp.br
mailto:joao.marcos.vianna@usp.br
mailto:joao.marcos.vianna@usp.br
mailto:rogerribeiro@usp.br
mailto:rogerribeiro@usp.br


 
 
 
 

 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

de maior consumo diário e deve acumular todo o gás que seja produzido, portanto sugere o 

aumento de 25% do volume do gasômetro. 

O biogás é um produto encontrado na natureza, constituído de uma mistura de gases, 

sendo eles principalmente metano (CH4) e dióxido de carbono e contendo (CO2) também 

quantidades menores de gás sulfídrico (H2S), nitrogênio (N2) e hidrogênio (H2), porém a 

composição do biogás varia de acordo com o tipo e a quantidade de biomassa e as condições 

favoráveis às arqueias metanogênicas (DEGANUTTI et al., 2002;). Por conseguinte, esse gás 

natural é um gás alternativo que contribui para a diminuição do efeito estufa e da utilização de 

petróleo. Este gás é inodoro, porém por conter gás sulfídrico (que exala um forte odor), acaba 

exalando este forte odor, não necessitando da adição de odorizantes por motivo de segurança 

(ANDRADE et al., 2002; BARBOSA; LANGER, 2011). 

Os biofertilizantes são resíduos ricos em húmus e nutrientes, utilizados na fertilização 

do solo para aumentar a produtividade dos cultivos, melhorar a estrutura e correção do pH do 

solo e aumento da armazenagem de água, em casos de aplicação prolongada. (DEGANUTTI et 

al., 2002; ANDRADE et al., 2002).  

 Segundo Barbosa e Langer (2011), o pH pode variar de 6,9 a 7,5 de acordo com a 

matéria orgânica utilizada, sendo assim, levemente alcalino. Este fator alcalino ajuda na 

redução da acidez do solo e consequentemente, na correção do pH do solo e aumento de 

produtividade. 

 

OBJETIVOS 

 Reduzir o desperdício de alimentos em Pirassununga com a implementação de um 

biodigestor que produza biofertilizantes e biogás por meio da digestão de alimentos que seriam 

desperdiçados. 

 

PRINCIPAIS CONDIÇÕES PARA OCORRÊNCIA DA DECOMPOSIÇÃO 

1. Temperatura: 

 A temperatura é de extrema importância, uma vez que controla os processos enzimáticos 

e a desnaturação das enzimas. 

 Segundo Castro e Mateus (2016 apud Mustafa, 2014; Silva, 2012), as faixas ideais são 

a faixa mesofílica de 30-40ºC e a faixa termofílica de 50-65ºC, porém ambas as faixas possuem 

desvantagens: por possuir temperaturas mais baixas, a mesofílica retarda a ação microbiana 
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diminuindo assim, a quantidade de biogás produzido e esgota-se a energia celular; já a faixa 

termofílica favorece a cinética da reação e aumenta a velocidade de produção de biogás. 

2. pH: 

 O pH deve se manter neutro, variando entre 6-8 e o pH ideal é entre 7-7,2 (CASTRO; 

MATEUS, 2016). 

3. Umidade 

 A umidade permite a locomoção dos microorganismos para que os mesmos entrem em 

contato com os nutrientes, portanto a umidade ideal é entre 60-80% (CASTRO; MATEUS, 

2016).  

4. Tamanho das partículas  

 O tamanho da partícula influencia o encontro do microorganismo com o substrato. Se 

as partículas estiverem muito grande, os microorganismos não encontram o substrato, 

impedindo a primeira reação de hidrólise, portanto, necessita-se de partículas menores para se 

obter uma maior superfície de contato (CASTRO; MATEUS, 2016). 

5. Teor de sólidos  

 O teor de sólidos está interligado a umidade, sendo assim, se há 70% de umidade, há 

também 30% de sólidos.  Os sólidos são classificados em voláteis e não voláteis, sendo os 

voláteis degradados pela digestão anaeróbica (CASTRO; MATEUS, 2016). 

6. Quantidade de nutrientes  

 A quantidade de nutrientes necessárias para as colônias de microorganismos são 

determinadas pela quantidade de energia, sendo a quantidade ótima de 20-30 na relação de 

carbono(C)/nitrogênio(N) (CASTRO; MATEUS, 2016). 

7. Composição da matéria orgânica  

 A composição da matéria orgânica determina a quantidade de biogás e biofertilizante 

produzidos, por causa disso, opta-se por componentes mais biodegradáveis e de fácil 

degradação (CASTRO; MATEUS, 2016). 

8. Inoculação 

 O inócuo ou biomassa contribui para a aceleração da estabilização da matéria orgânica. 

Há uma grande variedade de componentes utilizados como inócuos, como esterco de porco, 

esterco de boi, lodos de tratamento de águas residuais e esgotos domésticos, lixiviados oriundos 

de aterros, entre outros, sendo as análises de DBO e DQO, determinantes de sua 

biodegrabilidade (CASTRO; MATEUS, 2016). 
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IMPLEMENTAÇÃO DO BIODIGESTOR 

 A ideia partiu de uma ex membro do Projeto DesFrutando, que encontrou uma solução 

para reduzir o desperdício de alimentos, a partir de casos encontrados em áreas rurais nas 

produções em larga escala, que utilizam biodigestores para destinar os rejeitos de animais e 

reaproveitar os resíduos de alimentos e materiais orgânicos que seriam descartados. 

 Aproveitando a oportunidade e a proximidade entre os cursos da Universidade de São 

Paulo, campus Pirassununga, o Projeto entrou em contato com a Empresa Junior Biossistec Jr., 

constituída por graduandos da Engenharia de Biossistemas, com a finalidade de avaliar a 

possibilidade de construção de um biodigestor em menor escala e com custo reduzido, quando 

comparado ao valor encontrado no mercado. 

 Após a constatação da viabilidade e aplicabilidade do projeto em parceria com a 

Biossistec Jr. e colaboração do Prof. Dr. Rogers Ribeiro, iniciou-se a fase de construção do 

biodigestor, o qual foi fornecido a preço de custo pelo parceiro, totalizando um valor de R$ 

675,00, sendo aproximadamente metade do valor encontrado no mercado. 

 “O biodigestor consiste num sistema composto por bombonas plásticas com um volume 

de 50 litros, em que na primeira bombona ocorre a digestão anaeróbia e as duas outras atuam 

como gasômetro.” (BIOSSISTEC JR., 2019). A lista de materiais está apresentada no Quadro 

1. 

Quadro 1. Materiais do biodigestor. 

Materiais 

Bombonas 50 L 

Flashback arrester 

Silicone (10 m) para vedação 

Torneira de PVC 

Flange ¾ 

Flange 75 mm 

Cap 75 mm (esgoto) 

Tubo PVC 75 mm (em metros) 

(esgoto) 

Registro ¾ (PVC) 

Adaptador de mangueira 

Braçadeira 

Mangueira de jardim – (m) 
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Pote de Vidro com tampa de 

plástico 

Palha de aço (pacote) 

Cal virgem (150 g) 

Cano de PVC ¾ (m) 

Joelho de PVC ¾ 

Fonte: Própria autoria. 

 A obtenção dos produtos pode variar de acordo com a biomassa utilizada, a temperatura 

e o tamanho das partículas. O biogás gerado como subproduto do processo passa por filtros de 

purificação para retirada de dióxido de carbono (CO2), vapor de água (H2O) e ácido sulfídrico 

(H2S). Tais compostos podem ser tóxicos, prejudiciais ao meio ambiente e comprometerem o 

processo de combustão do biogás. O metano é então armazenado no gasômetro e transportado 

através de uma mangueira do gasômetro até o local em que ele será utilizado, passando por um 

flashback arrestor (válvula unidirecional). (BIOSSISTEC JR., 2019). 

 O biodigestor já passou pela fase de testes e está apto para utilização, para seu 

funcionamento correto é adicionado semanalmente 50g de água e 50g de matéria orgânica 

(alimentos que seriam descartados). O pH necessário para que os microrganismos realizem a 

fermentação do substrato está na faixa recomendada, garantindo seu bom funcionamento. 

O equipamento ainda não foi implementado nas comunidades atuantes no Projeto 

Desfrutando, porém alguns cuidados devem ser tomados durante a sua instalação e manutenção. 

“O equipamento que receberá o biogás poderá ter que ser adaptado para receber o mesmo, pois 

o bico de passagem do biogás é de maior diâmetro (porque o biogás tem pressão menor do que 

o gás natural).” (BIOSSISTEC JR., 2019). 

Recentemente, no dia 11 de abril de 2019, foi realizada uma reunião do Projeto 

DesFrutando juntamente com membros da Biossistec Jr. a fim de discutir-se a possibilidade de 

fechamento de um novo projeto de parceria entre ambas as partes, no desenvolvimento de dois 

novos biodigestores a serem construídos até o final da gestão (julho de 2019) e futuramente 

instalados em nossas comunidades.  

O acordo foi realizado e deu-se início à negociação entre as partes em questão de cotação 

de material, tempo necessário para mão de obra e preço total do projeto. O tempo de mão de 

obra acordado foi de aproximadamente 5 semanas a partir do início da construção dos 

biodigestores e o preço total do projeto, de R$1.500,00. 
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Os futuros passos do Projeto DesFrutando relacionados a utilização do biodigestor são 

a instalação do equipamento nas residências de nossas comunidades e o estímulo para que elas 

reduzam ativamente o desperdício dos alimentos com a inserção dos mesmos no biodigestor. 

Assim, as mesmas passarão a utilizar o biogás em suas cozinhas, diminuindo o custo com a 

utilização de gás comum, ao tempo em que impactam positivamente o meio ambiente. 

O biofertilizante será utilizado nas hortas do Projeto ECOtivando da Enactus FZEA-

USP, que visa a reinserção de dependentes químicos na sociedade através de capacitações e 

treinamentos sobre o manejo agrícola sustentável. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Visando a redução dos desperdícios de alimentos, o Projeto Desfrutando em parceria 

com a Empresa Júnior Biossistec Jr., iniciou os trabalhos com a criação de um biodigestor, o 

qual passou por testes e hoje se encontra apto para utilização das comunidades atuantes no 

projeto. Analisando a sua aplicabilidade e os benefícios trazidos pela utilização do mesmo, o 

Projeto buscou novamente a parceria para construção de dois novos biodigestores a serem 

instalados nas residências de nossas comunidades para redução dos desperdícios de resíduos 

gerados pelos seus empreendimentos. 
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