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CONCEITO DE BIODIGESTOR

Biodigestor  é  uma  tecnologia  sustentável  de

aproveitamento  da  matéria  orgânica  e  produção  de

energia  limpa,  compondo-se  principalmente  de  uma

câmara  fechada  onde  a  biomassa  é  fermentada

anaerobicamente. 

O  tanque  fica  protegido  do  contato  com o  ar

atmosférico,  favorecendo  a  ação  das  bactérias  e  os

produtos  obtidos  do  processo  tem  significativa

importância e utilização em propriedades. (COLATTO e

LANGER, 2011; e BAUNGRATZ, et al 2013)

IMPORTÂNCIA DE BIODIGESTORES

O biodigestor é uma alternativa sustentável para

tratamento dos dejetos animais e resíduos vegetais. Do

processo são gerados os produtos denominados de biogás e

biofertilizantes  de grande interesse  econômico e  ambiental.

(BAUNGRATZ, et al. 2013).

As principais  vantagens  de  biodigestores  são:

Alternativa  sustentável  de  tratamento  de  dejetos  animais;

baixo custo de implantação e operação; não há consumo de

energia  elétrica;  demanda  pequena  área  para  instalação;

produção  de  biogás  e  biofertilizante;  melhoria  das

características  físicas  e  químicas  do  solo,  e;  conservação

ambiental.

Apesar da reconhecida importância dos biodigestores

na  transformação  da  biomassa  em energia  e  calor,  estudos

indicam que poucas propriedades conseguem incentivos para

investir  na  tecnologia,  sendo  a  biomassa  descartada  sem

nenhum tipo tratamento. (SILVA e FRANCISCO, 2010)

BIOMASSA E PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO EM

ENERGIA

Biomassa  é  todo  material  orgânico  utilizado  como

fonte  para  a  produção  de  energia,  de  origem  diversas  e

encontrados em ambientes  urbanos e  rurais.  A conversão é

realizada  pela  ação  de  bactérias,  decompondo  materiais  de

origem vegetal  ou animal (COLATTO e LANGER, 2011; e

PEREIRA, 2011).

A biomassa passa por um processo de transformação

através de diversas técnicas, sendo a escolha de acordo com o

tipo de produto final desejado. Um processo bastante

utilizado é a digestão anaeróbica realizada por micro-

organismos  na  ausência  de  oxigênio,  gerando  o

biogás  e  o  biofertilizante.  O  biogás  é  composto

basicamente de metano (CH4) e dióxido de carbono

(CO2)  e  o  biofertilizante  possui  macronutrientes

como  nitrogênio  (N),  fósforo  (P)  e  potássio  (K).

(ANEEL, 2008; e NASCIMENTO, 2010).

BIODIGESTOR  INSTALADO  NA

COMUNIDADE URUÁ – BARREIRA/CE

O buraco principal foi escavado com 2 m de

profundidade e 3,50 m de circunferência. As canaletas

foram escavadas em declive desde a parte baixa do

buraco  principal,  partindo  de  uma  profundidade  de

1,80 m (0,20 m a partir do fundo do buraco) até a

superfície. O comprimento da canaleta para o sistema

de carga foi 2 m para a caixa de carga e de 3 m para a

caixa de descarga. As placas utilizadas têm medidas

diferentes, pois a parede do tanque têm 50 cm x 52

cm (reta por dentro), enquanto as da caixa de entrada

têm 20 cm x 20,5 cm. 

Figura 01: Câmara de biodigestão
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Na construção da caixa de carga foram utilizadas 11

placas pequenas, ficando numa altura de 0,50 m. A caixa

ficou no nível no terreno, fazendo escavação apenas para

a tubulação.

No sistema de descarga, a caixa foi construída em um

buraco abaixo do nível do terreno e da caixa de carga,

com tijolos e no formato retangular com comprimento de

1,00 m, largura de 0,50 m e profundidade de 0,60 m.

Figura 02 e 03: Caixa de carga e descarga do biodigestor

Após a instalação, o biodigestor foi alimentado

diariamente com aproximadamente 20 kg de esterco, por

um período  de  30  dias,  até  atingir  o  nível  desejado,

totalizando 600 kg de esterco fresco suíno. Com 40 dias,

o  biodigestor  começou  a  liberar  um  gás  com  odor

desagradável,  não  estando  pronto  para  ser  utilizado

como combustível. Após 08 dias, fez-se novos testes e o

resultado foi a produção de um gás que é utilizado em

substituição ao gás GLP.

O  biofertilizante  foi  produzido  em  60  dias,  sendo

utilizado  em  diversas  culturas,  apresentando  resultados

satisfatório no seu desenvolvimento.

Atualmente,  o  biodigestor  é alimentado diariamente

com aproximadamente 20 kg de esterco fresco e adição de

água na mesma proporção para deixá-la mais pastosa e com

maior poder de digestibilidade.

O  investimento  de  R$  2.903,50  de  construção  e

instalação do biodigestor,  se apresenta como razoavelmente

baixo se comparando aos resultados advindos da tecnologia,

pois antes os dejetos suínos eram descartados sob o solo sem

nenhum  tratamento,  sendo  motivo  de  reclamações  dos

vizinhos  pela  e  exalação  do  mau  cheiro  e  atualmente  sua

utilização  gera  o  biogás  que  é  utilizado como combustível

para  alimentação  do  fogão  e  o  biofertilizante  que  foi

substituído  pelo  composto  orgânico  que  era  adquirido  em

granjas e comércios da região.
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