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RESUMO 

 

Analisando o cenário de emissão de poluentes nacional, nota-se uma contribuição grande do 

setor agropecuário do país, principalmente no manejo de dejetos oriundos da pecuária. Por 

isso o trabalho teve como objetivo estudar a viabilidade econômica de utilizar tais dejetos 

para a produção de biogás que, posteriormente com a sua queima, pode ser fonte direta de 

energia térmica ou indireta de energia elétrica. O trabalho se baseou em uma propriedade no 

interior de Minas Gerais com uma pequena produção de leite. Para que o dimensionamento 

do biodigestor fosse o mais condizente possível com a propriedade alvo, primeiramente foi 

realizado um questionário com o proprietário a fim de coletar dados sobre a fazenda e o 

manejo de dejetos do local e em seguida foi feita uma visita técnica para validação de tais 

dados e melhor compreensão do contexto. Foram descritos neste trabalho os processos 

construtivos, os orçamentos e os fluxos de caixa para a avaliação da viabilidade econômica 

do projeto. Por fim, o estudo concluiu que um biodigestor canadense pode ser bastante viável 

mesmo para uma quantidade pequena de gado leiteiro tendo um prazo de retorno do projeto 

bastante inferior a durabilidade de toda a estrutura construída. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade, Biogás, Biodigestão, Viabilidade econômica, Energia 

alternativa. 
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ABSTRACT 

 

Analyzing the national pollutant emission scenario, we can see that the country's agricultural 

sector contributes greately to the setting, mainly due to the management of manure from 

livestock. For this reason, this work aimed to study the economic feasibility of using such 

waste for the production of biogas, which, in turn, can be burned and become a direct source 

of thermal energy or an indirect source of energy. The study was conducted in a property 

with a small milk production in the countryside of Minas Gerais. In order for the 

dimensioning of the biodigester to be as consistent as possible with the target property, a 

questionnaire was first conducted with the owner of the property, in order to collect data on 

the farm and the management of waste from the site, after which, a technical visit was made 

to validate the data and to better understand the property’s context. The construction 

processes, budgets and cash flows for the evaluation of the economic viability of the project 

were described in this work. Finally, the study concluded that a Canadian biodigester can be 

quite viable even for a small amount of dairy cattle, with a project turnaround time that is 

considerably shorter than the durability of the entire built structure. 

Keywords: Sustainability, Biogas, Biodigestion, Economic viability, Alternative energy. 
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1 INTRODUÇÃO 

É notável o processo de mudança climática em todo o mundo, e fortes indícios 

apontam as ações do homem sobre o meio ambiente como sendo o principal agente dessa 

mudança. Esse assunto vem sendo debatido e soluções têm sido criadas para que esse impacto 

não se torne irreversível. 

Dentro de todo esse processo os gases do efeito estufa tem um impacto muito grande 

contribuindo fortemente para o aquecimento do planeta. A emissão desses gases vem 

acontecendo com mais intensidade após a revolução industrial quando os combustíveis 

fósseis começaram a ser utilizados em grande escala. 

Hoje, ainda se tem uma matriz mundial fortemente baseada nesse tipo de fonte 

energética. Porém, grandes potências mundiais têm feito esforços no sentido de substituí-las 

por fontes chamadas renováveis, principalmente no que se diz respeito a geração de energia 

elétrica. 

São fontes de energia renováveis aquelas provenientes de recursos naturais 

inesgotáveis ou que se renovam. Alguns exemplos são a luz solar, o vento e a água, sendo 

essa última extremamente importante para o cenário energético brasileiro, por ser 

responsável por cerca de 65% da geração de energia elétrica do país, como pode ser 

verificado no gráfico apresentado na figura 1 (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 

2020). 

 

Figura 1- Matriz elétrica brasileira 2017 

Fonte: adaptado de (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2020) 
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No cenário nacional é possível notar a grande dependência de hidrelétricas quando 

se trata de geração de energia elétrica. Apesar de ser uma matriz renovável seu impacto, 

principalmente no ambiente local (entorno da usina) é muito alto. Além disso, a dependência 

majoritária de uma única fonte pode ser extremamente perigosa para um país. 

Por esse e outros motivos, a busca atual por alternativas tem se tornado essencial. E 

cada vez mais as fontes renováveis tem ganhado espaço no cenário nacional e internacional, 

principalmente pelo barateamento e popularização das tecnologias. 

Vale ressaltar que as emissões de gases do efeito estufa (GEE) não se restringem 

apenas à geração de energia, quase todo processo de produção, principalmente em larga 

escala, contribui para o aquecimento do planeta. E hoje, o Brasil tem um número bastante 

expressivo no total de emissões sendo o sexto maior emissor de GEE do mundo 

(CLIMATEWATCH, 2020). 

Se esta análise for feita um pouco mais setorizada, levando-se em conta um dos 

pilares da economia brasileira, o agronegócio, esses números são ainda mais relevantes 

colocando o país em terceiro lugar em emissões de GEE, como pode ser visto na tabela 1 

(CLIMATEWATCH, 2020). 

Tabela 1- Emissão de gases do setor agrícola por país 

 

Fonte: adaptado de (CLIMATEWATCH, 2020) 

Segundo dados do IBGE, em 2015 o agronegócio representava 5% do PIB do país 

totalizando quase 300 bilhões de reais. O que demonstra a força do setor e sua relevância no 

cenário nacional (IBGE, 2017). 

País/Região Unidade 2012 2013 2014 2015 2016

China MtCO₂e 711,82 714,78 716,93 727,46 730,6

Índia MtCO₂e 696 698,36 699,8 700,1 704,16

Brasil MtCO₂e 490,33 485,78 495,52 497,1 503,2

Estados Unidos MtCO₂e 371,67 370,83 370,75 370,36 380,93

Indonésia MtCO₂e 177,8 173,69 179,35 182,5 190,22

Paquistão MtCO₂e 154,98 163,04 167,05 170,83 175,63

Argentina MtCO₂e 118,66 121,83 123,75 122,64 128,04
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Outro número impactante vem da pecuária onde hoje o total, apenas de bovinos, já 

é superior ao de habitantes no país. Estima-se uma quantidade de 213 milhões de animais em 

2018, isso sem levar em conta suínos, caprinos, aves entre outros. A relevância desse número 

é que grande parte dos GEE produzidos pelo agronegócio tem origem na criação de animais, 

principalmente ruminantes, e nos seus dejetos gerados (IBGE, 2018). 

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA) esse setor, em 2015, foi o 

segundo maior no que se diz respeito a emissões de GEE no país. E o principal gás emitido 

por essa indústria é o metano (CH4) proveniente dos animais ruminantes e do manejo dos 

seus dejetos. Um grande agravante nessa situação é que o CH4 é 21 vezes mais nocivo ao 

meio ambiente e ao aumento da temperatura do planeta do que o CO2 (MINISTÉRIO DA 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, 2017). A tabela 2 mostra 

dados de emissões de GEE por setor econômico do país. 

Tabela 2- Emissão de gases do efeito estufa por setor econômico. 

 

Fonte: adaptado de (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, 2017) 

Uma grande vantagem dessas emissões é que o CH4, diferente do CO2, apresenta um 

potencial energético que, se bem manipulado, pode trazer benefícios econômicos e ao meio 

ambiente. Sua queima pode ser utilizada diretamente para geração de energia térmica, 

indiretamente para gerar energia elétrica por intermédio de um gerador ou até alimentar 

veículos com motores adaptados ao gás. 

Esse método de geração de energia pode ser um grande aliado do desenvolvimento 

sustentável nacional, pois ao mesmo tempo em que soluciona ou ameniza um problema 

grande de emissão de CH4, pode gerar renda e ser mais uma fonte geradora de energia. 

1990 1995 2000 2005 2010 2015

2005-2015 2010-2015

Energia 187 225 286 316 375 449 42,14% 19,93%

Processos Industriais 52 65 74 78 90 95 21,86% 6.02%

Agropecuária 287 317 328 392 407 429 9,28% 5,36%

Mudança de uso da terra e florestas (com remoções) 792 1931 1266 1905 349 332 -82,58% -4.97%

Tratamento de Resíduos 28 33 40 47 53 63 34,01% 18.60%

TOTAL (emissões líquidas) 1345 2572 1994 2738 1274 1368 -50.04% 7.41%

Mudança de uso da terra e florestas (sem remoções) 949 2139 1473 2154 629 639 -70.32% 1,60%

TOTAL (emissões brutas) 1503 2779 2202 2988 1554 1676 -43,92% 7,84%

SETOR
TgCO₂eq

VARIAÇÃO
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A utilização de biodigestores para o tratamento de resíduos e aproveitamento do 

CH4 não é exclusivo do meio rural, porém no setor agrícola o manuseio dos dejetos tende a 

ser mais simples. Além disso, outro produto da biodigestão de dejetos agrícolas, chamado de 

digestato, pode ser um excelente adubo orgânico, o que pode trazer ainda mais benefícios aos 

produtores por gerar economia na compra de fertilizantes e por não ser nocivo ao solo e ao 

meio ambiente como um todo. 

1.1 HISTÓRICO MUNDIAL DO BIOGÁS 

O biogás tem origem na digestão anaeróbica de matéria orgânica, tanto de origem 

animal quanto vegetal e ocorre de forma natural em lugares como pântanos e terras alagadas. 

Em 1667, o cientista inglês Thomas Shirley foi o primeiro a observar que regiões pantanosas 

produziam, através da decomposição de matéria orgânica, um gás que inicialmente ficou 

conhecido por fogo-fátuo, mas desconhecia sua composição e seu processo de formação 

(CETESB, 2020). 

Foi somente em 1776 que o cientista italiano Alessandro Volta, durante um passeio 

pesqueiro no lago Maggiore, conseguiu isolar esse gás oriundo de pântanos e observar a 

presença de metano no mesmo. Já no século XIX, Ulysse Gayon, assistente de Louis Pasteur, 

após perceber que este gás poderia ser utilizado como combustível para sistemas de 

aquecimento e iluminação, realizou um experimento fermentando em um ambiente na 

ausência de oxigênio uma mistura de água e esterco à 35 ºC, obtendo dessa forma 100 litros 

de gás para cada metro cúbico de substrato (CETESB, 2020). 

Em meados do século XIX (1857) a primeira estação de biogás de larga escala foi 

construída em um hospital para pessoas com hanseníase em Bombaim, na Índia. Já no final 

do século, Donald Cameron, na Inglaterra, desenvolveu uma fossa séptica onde todo o gás 

produzido era utilizado para iluminar as ruas da cidade de Exeter (DA CONCEIÇÃO 

SOARES e CALDEIRA MOREIRA DA SILVA, 2010). 

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), devido à escassez de matrizes 

energéticas, países europeus substituíram o uso de derivados do petróleo pelo biogás. Pode-

se destacar países como Alemanha, Itália e França que utilizaram bastante desse combustível 

para aquecimento de casas e a alimentação de motores a combustão. Nesse mesmo período 

na Índia houve um grande avanço em pesquisas na área de biodigestores. Devido ao sucesso 

das pesquisas foi criado o Instituto de Gás Gobar, responsável pela difusão da tecnologia do 
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biogás pelo país, o que hoje faz com que o país tenha quase meio milhão de biodigestores 

espalhados pelo interior tratando dejetos orgânicos (GASPAR, 2003). 

Além desses países tem-se também a China, um grande expoente na utilização de 

biogás. A implementação ocorreu nas décadas de 50 e 60 durante a guerra fria enquanto o 

país temia ataques às suas grandes centrais energéticas. Por esse motivo a produção de 

energia sofreu um processo de descentralização, garantindo uma maior autonomia para as 

vilas e vilarejos do interior. “A utilização do biogás, também conhecido como gobar gas  

(que em indiano significa gás de esterco), como fonte de energia motivou a China a adotar a 

tecnologia a partir de 1958, onde, até 1972, já haviam sido instalados 7,2 milhões de 

biodigestores na região do Rio Amarelo” (GASPAR, 2003). 

Atualmente devido a sua grande população a China utiliza essa tecnologia não só 

como matriz energética, mas também como fonte de biofertilizantes, que são utilizados para 

aumentar a produção de alimentos (PASCALE PALHARES, 2008). 

1.2 HISTÓRICO DO BIOGÁS NO BRASIL 

A primeira crise energética de 1973 fez com que diversos países procurassem fontes 

alternativas de energia. Mas foi somente na segunda crise, em 1979, que a Embrater instalou 

o primeiro biodigestor na Granja do Torto em Brasília. Buscando uma independência do 

petróleo, em 1980 o governo brasileiro cria o Programa de Mobilização Energética (PME), 

que no período entre 1980 e 1984 concedeu financiamentos ou mesmo doação de recursos 

necessários para a instalação de biodigestores. Na época chegaram a existir perto de 7 mil 

biodigestores nas regiões sul, sudeste e centro oeste (BGS EQUIPAMENTOS, 2020). 

Devido à falta de conhecimento técnico e de problemas operacionais, muitos dos 

produtores rurais acabaram abandonando essa tecnologia. Caracterizando assim a queda do 

primeiro ciclo do biogás no Brasil (BGS EQUIPAMENTOS, 2020). 

O segundo ciclo do biogás no Brasil se inicia em meados dos anos 2000, quando 

ocorre a implantação do mercado de créditos de carbono, que incentivou ainda mais a 

construção de biodigestores. A grande diferença do primeiro para o segundo ciclo brasileiro 

está na tecnologia empregada na construção e manutenção de biodigestores que aumentou a 

eficiência do processo (BGS EQUIPAMENTOS, 2020). 
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Além disso, diversos projetos de incentivos foram criados para ajudar o mercado de 

biodigestores. Entre eles destacam-se alguns como o Programa Agricultura de Baixo 

Carbono, uma política pública dada por ações que promovem a adoção de tecnologias 

agropecuárias sustentáveis com alto poder de mitigação de GEE (EMBRAPA, 2020b). Já o 

Pronaf Eco é uma linha de credito do Banco do Brasil, que promove projetos sustentáveis 

que visem a conservação ambiental (BANCO DO BRASIL, 2020). 

1.3 OBJETIVO DO TRABALHO 

 Objetivo principal 

O trabalho tem como objetivo principal realizar o estudo de viabilidade econômica 

para a implantação de um biodigestor em uma propriedade rural com uma pequena produção 

de leite no município de Leopoldina no estado de Minas Gerais. 

 Objetivos secundários 

Como objetivos secundários, ou seja, as etapas preliminares de desenvolvimento 

para a conclusão do trabalho, pode-se citar: 

● Fundamentação teórica 

● Avaliação do local 

● Seleção de parâmetros para a construção do biodigestor 

● Dimensionamento 

● Orçamento e fluxo de caixa 

● Análise de viabilidade econômica  

● Instalação do biodigestor 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 DIGESTÃO ANAERÓBICA 

A digestão anaeróbica é um processo de degradação da matéria orgânica por 

microrganismos que ocorre na ausência de oxigênio e de luz. Esses organismos são 

responsáveis por transformar as moléculas orgânicas complexas em outras mais simples. 

Esse ciclo pode ser dividido em quatro diferentes etapas chamadas de hidrólise, acidogênese, 

acetogênese e metanogênese (FUESS e GARCIA, 2012). 

Cada uma dessas etapas é realizada por um conjunto diferente de microrganismos e 

por isso pode demandar um conjunto de características ambientais diferente. Nesse processo 

as bactérias presentes no meio anaeróbico transformam a matéria orgânica no que denomina-

se Biogás, um gás composto em sua maior parte por CO2 e CH4 (FUESS e GARCIA, 2012). 

 Hidrólise 

Nessa primeira etapa ocorre a degradação de moléculas orgânicas complexas com 

maior massa molecular como lipídeos, carboidratos e proteínas em partículas menores como 

ácidos graxos e glicerina, açúcares e aminoácidos. A velocidade desse processo tem ligação 

direta com o tipo de matéria orgânica presente no substrato. Carboidratos por exemplo, 

tendem a ser degradados muito mais rápido quando comparados com lipídeos e proteínas. 

(HENZE e HARREMOES, 1983) 

 Acidogênese 

Em um segundo momento, alguns dos compostos gerados na etapa anterior 

(hidrólise) serão utilizados por outro conjunto de bactérias fermentativas e então 

transformados em substâncias orgânicas simples. Dentre essas substâncias podem-se 

encontrar ácidos graxos voláteis, álcoois, ácido lático e compostos minerais como CO2, H2, 

NH3, H2S, entre outros. Os ácidos graxos formados na hidrólise só serão quebrados na 

próxima etapa. (AUGUSTO, 2011) 

 Acetogênese 

De acordo com Augusto (2011) 

A seguir inicia-se a acetogênese, quando ocorre a conversão dos produtos da 

acidogênese em substratos para a produção de dióxido de carbono, hidrogênio e 

acetato. Também nesta etapa ocorre a formação do ácido acético e propiônico, 
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sendo gerada grande quantidade de hidrogênio, contribuindo para diminuição no 

valor do pH do meio. 

 Metanogênese 

Essa última etapa da digestão anaeróbica é realizada por bactérias conhecidas como 

metanogênicas e é nesse processo que ocorre a formação de um dos principais componentes 

do biogás, o metano. Esse gás é fundamental para o aproveitamento do biogás para fins 

econômicos, seja na utilização da energia térmica diretamente, na queima para produção de 

energia elétrica ou até como combustível para automóveis. Essas bactérias utilizam o ácido 

acético, o gás carbônico e o hidrogênio obtidos nas etapas anteriores para a produção do 

metano por duas maneiras diferentes, os metanógenos hidrogenotróficos produzem o metano 

com o hidrogênio e o dióxido de carbono e os metanógenos acetoclásticos através da redução 

de ácido acético. (PIGOSSO et al., 2019). Na figura 2 estão representadas esquematicamente 

as etapas da biodigestão anaeróbica. 

 

Figura 2- Etapas da biodigestão anaeróbica. 

Fonte: adaptado de (FUESS e GARCIA, 2012) 
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2.2 FATORES QUE INFLUENCIAM NA BIODIGESTÃO 

Os microrganismos que atuam na biodigestão anaeróbica são diretamente 

influenciados pelo meio. Por tratar-se de um processo em etapas onde cada etapa é realizada 

por uma família de microrganismos diferente as condições ótimas para cada uma delas 

também podem variar, como pode ser visto na tabela 3. 

Tabela 3- Parâmetros do processo de biodigestão anaeróbica. 

 

Fonte: adaptado de (PIGOSSO et al., 2019) 

 Temperatura 

A variação da temperatura em um reator pode desencadear uma série reações ao 

longo de todo o processo, por isso se faz importante o seu controle. Um ponto a se observar 

é que a elevação da temperatura tende a aumentar a taxa metabólica dos microrganismos 

desta forma acelerando sua proliferação no substrato e, por conseguinte a velocidade geral 

da digestão. Porém a elevação desse fator pode também acarretar em uma liberação excessiva 

de amônia e levar ao um desequilíbrio no meio que pode ser prejudicial ao processo como 

um todo (PIGOSSO et al., 2019). 

Por esses motivos se faz necessário o acompanhamento da temperatura do reator 

com o intuito de manter constante a produção de biogás. Regiões com grande amplitude 

térmica podem sofrer ainda mais com essas variações e por isso se recomenda que a 

temperatura tenha um pequeno desvio padrão, de no máximo 2ºC (PIGOSSO et al., 2019). 

Parâmetros Hidrólise/Acidogênese Metanogênese

Tempratura 25 - 35 32 - 42

pH 5,2 - 6,3 6,7 - 7,5

Relação C:N 10-45 20 - 30

Concentração de matéria seca (%) <40 <30

Potencial Redox (mV) + 400 até -300 <-200

Relação de C:N:P:S necessária 500 : 15 : 5 : 3 600 : 15 : 5 : 3

Elementos traços - Essencial: Ni, Co, Mo, Se
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 Valor do pH 

Cada grupo de organismos tem um valor de pH ideal, e como o processo ocorre em 

etapas e com organismos diferentes é importante que esse parâmetro seja controlado para 

assim aumentar a eficiência da reação (PIGOSSO et al., 2019). 

Como mostrado na tabela 3 o pH ideal das bactérias no processo de acidogênese 

está entre 5,2 e 6,3 e na metanogênese entre 6,7 e 7,5. Por esse motivo alguns autores indicam 

como pH ideal global para a digestão anaeróbica valores perto de 6 (PIGOSSO et al., 2019). 

 Produtos da biodigestão anaeróbica 

Para fins econômicos e de geração de energia o foco principal são os produtos finais 

gerados por essa biodigestão. Como já mencionado, ao final da última etapa tem-se um gás 

comumente conhecido como biogás, que é composto principalmente de CO2 e CH4, este 

segundo um gás inflamável que pode ser usado como fonte de energia. 

Os parâmetros ao longo do processo são monitorados de forma que não só a 

produção do biogás seja constante, mas também para que em sua composição tenha o maior 

percentual possível de metano, o que eleva a qualidade desse produto e aumenta sua 

eficiência e aplicabilidade (KARLSSON et al., 2014). 

Porém, além do biogás tem-se, ao final do processo, um subproduto denominado de 

digestato. O digestato é o lodo residual da digestão anaeróbica que pode ter características 

fertilizantes semelhantes às do dejeto maturado. Essas características dependem diretamente 

do substrato utilizado para sua produção e de parâmetros do processo em si (KARLSSON et 

al., 2014). 

2.3 COMPOSIÇÃO DO BIOGÁS 

O biogás é uma mistura gasosa composta por diversos elementos, entre eles, 

destacam-se em maior quantidade o CH4, que equivale de 50 a 75 % do volume do gás, e o 

CO2 presente em 25 a 45% do volume. Em quantidades menores encontramos diversos outros 

componentes, como água (H2O), hidrogênio (H2), gás sulfídrico (H2S), oxigênio (O2), 

amoníaco (NH3) e nitrogênio (N2) e suas concentrações são definidas pela composição do 

substrato utilizado. Na tabela 4 é possível ver as concentrações médias dos compostos 

presentes (FACHAGENTUR NACHWACHSENDE ROHSTOFFE E.V., 2010). 
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Tabela 4- Composição média do biogás. 

 

Fonte: adaptado de (FACHAGENTUR NACHWACHSENDE ROHSTOFFE E.V., 2010) 

 Biometano 

O biogás ao sair do biodigestor apresenta inúmeras impurezas que podem prejudicar 

os sistemas mecânicos ou diminuir sua eficiência. Buscando um melhor aproveitamento, 

essas impurezas são retiradas do biogás, obtendo-se o biometano, gás que devido sua alta 

concentração de CH4 tem um maior poder de combustão. “O grau de pureza e a concentração 

de metano são os principais fatores a serem considerados em termos de potencial calorífico 

do biogás, que varia entre 15 e 30 MJ/Nm3 (ABATZOGLOU e BOIVIN, 2009). 

No Brasil, a produção de biometano oriundo de produtos e resíduos orgânicos 

agrossilvopastoris foi regulamentada através da Resolução ANP n° 8/2015, que estabelece 

que o biometano tenha uma concentração mínima de 90 % de metano. Para atingir esse grau 

de pureza existem diversos processos utilizados para retirada não só do gás carbônico, como 

também da água, amônia, ar e do sulfeto de hidrogênio (AGÊNCIA NACIONAL DO 

PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2020). 

 Tratamento do biogás 

O tratamento do biogás tem como objetivo atender as especificações para cada 

aplicação além de aumentar o potencial calorífico do gás. “Dentre os principais 

contaminantes que afetam o potencial energético do biogás, destacam-se o H2S, CO2 e NH3” 

(FACHAGENTUR NACHWACHSENDE ROHSTOFFE E.V., 2010). 

 Água 

Ao sair do biodigestor, o gás se encontra saturado de vapor d’água, assim podendo 

condensar e causar corrosão nas tubulações. Para evitar isso, se condensa a água 

Componente Concentração

Metano (CH₄) 50% - 75% em vol.

Dióxido de Carbono (CO₂) 25% - 45% em vol.

Água (H₂O) 2% - 7% em vol. (20 - 40 °C)

Sulfeto de hidrogênio (H₂S) 20 - 20.000 ppm

Nitrogênio (N₂) <2% em vol.

Oxigênio (O₂) <2% em vol.

Hidrogênio (H₂) <1% em vol.
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voluntariamente através da refrigeração da tubulação. “O resfriamento do biogás é 

frequentemente realizado na tubulação de gás. Se a tubulação for instalada com uma certa 

inclinação, o condensado é recolhido em um purgador de vapor localizado no ponto mais 

baixo da tubulação” (FACHAGENTUR NACHWACHSENDE ROHSTOFFE E.V., 2010) 

 Sulfeto de Hidrogênio 

Apesar de ser um gás inflamável, a presença de H2S no biogás pode ser algo 

prejudicial. Ele confere mau odor, além de ser corrosivo e tóxico. Podendo causar corrosão 

nos tanques de armazenamento e motores à combustão. Para eliminar esse gás existem 

diversas técnicas, entretanto, a mais indicada para o projeto é feita por processo de adsorção 

muito simples, comumente chamada de iron sponge (esponja de ferro). O biogás passa por 

um reator contendo palha de aço recoberta com limalha de ferro, que oxida o H2S, como pode 

ser visto na figura 3. O único problema desse processo de filtragem é o acúmulo de sulfeto 

férrico, necessitando assim uma troca da palha (PIGOSSO et al., 2019). 

 

Figura 3- Esquema do filtro de limalha de ferro. 

Fonte: (PIGOSSO et al., 2019) 

 Dióxido de Carbono 

Como visto anteriormente, quanto maior a concentração de CH4 no gás, melhor é 

seu poder calorífico. Ou seja, se houver a presença de CO2, o mesmo atua como um diluidor, 
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diminuindo o poder calorífico do gás. Para que isso não ocorra é feito um processo de 

absorção do CO2 através de colunas recheadas, ilustrada na figura 4. 

 

Figura 4- Detalhe do recheio. 

Fonte: (MAGALHÃES et al., 2004) 

Esse dispositivo é relativamente simples, ele faz com que o gás em alta pressão entre 

em contato com um solvente. Esse solvente entra pela parte superior e o gás pela inferior 

estabelecendo um contato numa direção de contracorrente. O contato ocorre dentro de 

diversos tubos menores aumentando assim a superfície de contato. No final do processo o 

gás sai pela parte superior e o solvente com presença de CO2 escoa pelo fundo do recipiente.  

Existem diversos tipos de solventes, mas para o projeto em questão foi utilizado a 

água, pois o CO2 é mais solúvel do que o CH4 principalmente em temperaturas mais baixas, 

como pode ser visto no gráfico da figura 5, e por ter um baixo custo. (MAGALHÃES et al., 

2004) 

 

Figura 5- Solubilidade do metano e do dióxido de carbono na água 

Fonte: (PETERSSON e WELLINGER, 2009) 
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2.4 BIOFERTILIZANTE 

O processo de biodigestão anaeróbica, além da produção de biogás, gera ainda um 

subproduto que pode ser utilizado e tem seu valor econômico. Chamado de digestato, esse 

subproduto é o resíduo final do processo que é rico em nutrientes e pode ser utilizado como 

biofertilizante. 

Porém, a aplicação desse resíduo para a adubação depende diretamente do substrato 

utilizado no processo, caso esse seja um substrato limpo a exemplo de dejetos, resíduos de 

alimentos e material vegetal o digestato gerado pode ser utilizado como biofertilizante. Já os 

processos que utilizam efluentes de estação de tratamento de esgoto tendem a ter metais e 

poluentes em sua composição o que compromete seu uso como fertilizante. 

A qualidade e o conteúdo nutritivo desse fertilizante dependerão da composição e 

do nível de diluição em água do substrato usado e também de parâmetros do processo de 

digestão como a temperatura, o pH, o tempo de retenção hidráulica, entre outros. 

O biofertilizante por conter nutrientes importantes para as plantas como Nitrogênio 

(N), Fósforo (P) e Potássio (K) pode ter grande aplicabilidade. Em geral em biodigestores 

instalados em propriedades rurais esse subproduto tem grande serventia podendo reduzir 

custos de adubação nas culturas do local ou até gerar receita ao comercializar seu excedente 

(KARLSSON et al., 2014). 

2.5 BIODIGESTORES 

Os biodigestores são o ponto central de um projeto de geração de biogás e a escolha 

de cada modelo interfere diretamente na eficiência do processo. É dentro dele que acontecem 

todas as etapas de digestão anaeróbica e produção do gás. 

Alguns fatores como o regime de alimentação, o tipo de substrato e o sistema de 

agitação são parâmetros importantes a serem observados no momento da escolha do modelo 

de biodigestor. 

 Regime de alimentação 

O tipo e o modelo de produção do substrato utilizado na produção do biogás e 

consequentemente do digestato define o regime de alimentação do biodigestor. Esses regimes 

são classificados em 3 tipos, contínuo, semi-contínuo e batelada. 
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No sistema contínuo a alimentação do biodigestor é ininterrupta, e uma das 

principais características é que o volume de entrada de substrato é igual ao volume de saída. 

Esse sistema é normalmente utilizado para o tratamento de esgoto doméstico. 

Os biodigestores semi-contínuos são alimentados apenas uma vez até seu limite 

máximo e, depois disso, ao serem adicionadas novas cargas ocorre a descarga na mesma 

proporção. 

Por fim o regime de batelada é caracterizado por três fases que acontecem em 

momentos isolados: alimentação, digestão e descarte. Portanto toda a matéria orgânica é 

inserida de uma só vez, o processo de digestão e geração do gás ocorre e depois o digestato 

é descartado ou reaproveitado para adubação. Esse regime é comumente empregado quando 

o substrato apresenta um nível elevado de sólidos, como os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

(CIBIOGÁS, 2020). 

 Modelos e tecnologias 

Os biodigestores podem ser classificados também quanto a sua tecnologia e tipo de 

tratamento empregado ao substrato. Alguns dos modelos existentes exigem maior 

conhecimento técnico do que outros, o que influencia na sua escala, na sua aplicabilidade e 

no rendimento final. 

Neste trabalho serão levantados alguns modelos que podem ser utilizados para a 

finalidade proposta de tratamento de dejetos rurais. É importante avaliar os prós e contras de 

cada modelo e o alinhamento com a proposta inicial do projeto para que seja tecnicamente e 

economicamente viável (CIBIOGÁS, 2020). 

 Biodigestor indiano 

O modelo indiano é constituído de uma estrutura, normalmente feita em alvenaria, 

que fica enterrada verticalmente (câmara de fermentação), a qual recebe todo o substrato 

necessário para o projeto. Sobre essa estrutura é instalado um êmbolo móvel utilizado como 

reservatório que sobe ou desce acompanhando o volume de gás produzido.   

Dois outros recipientes são necessários, porém estes na superfície. Um deles é a 

caixa de alimentação (instalada na superfície) onde o substrato é colocado. Essa caixa tem 

uma conexão com câmara de fermentação que leva todo o substrato até o fundo da mesma. 

O outro é chamado caixa de descarga (enterrada abaixo do nível da caixa de alimentação) 

onde, à medida que o substrato é inserido no sistema, acontece a saída do digestato que 
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posteriormente pode ser utilizado como biofertilizante. Este modelo de biodigestor está 

representado na figura 6. 

 

Figura 6- Esquema de um biodigestor tipo indiano. 

Fonte: (CIBIOGÁS, 2020) 

Uma das grandes vantagens desse modelo é devido ao fato de sua estrutura ser 

completamente subterrânea. Isso possibilita que o sistema como um todo não sofra muito 

com as variações de temperatura o que pode ser muito prejudicial para os microrganismos 

que realizam a digestão e assim diminuindo o rendimento do processo. 

Por não ser um projeto muito complexo e também não ter custos muito elevados, 

pode ser utilizado em pequenas propriedades rurais e até no tratamento de resíduo doméstico. 

Porém deve-se ter atenção na sua construção, principalmente com relação a 

impermeabilização da estrutura para que não ocorra vazamentos para o solo, acarretando em 

problemas ambientais. 

Por ser um modelo relativamente simples e mais barato, os processos de alimentação 

e retirada normalmente são realizados de forma manual. Além disso, deve-se verificar se o 

substrato utilizado está bem diluído para que não ocorram entupimentos durante a operação 

(CIBIOGÁS, 2020). 

 Biodigestor chinês 

Esse modelo, mostrado na figura 7, se assemelha ao modelo indiano por ser também 

construído em alvenaria e abaixo do nível do solo (subterrâneo), porém diferente do primeiro, 
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não conta com um êmbolo móvel o que leva a um aumento da pressão interna do sistema 

todo. 

O sistema funciona de forma que, com o aumento do volume de gás gerado, a 

pressão interna se eleva e isso faz com que haja movimentação interna dos efluentes levando-

os até a caixa de saída. Por conta dessa dinâmica de movimentação pela pressão do gás parte 

dele se perde para a atmosfera na saída do digestato. 

Assim como o modelo indiano, por ser subterrâneo, a temperatura interna do 

substrato não sofre grandes variações. Além de ter uma relação custo-benefício bem atrativa 

para o investidor. Porém esse modelo se torna inviável para instalação de grande porte 

(CIBIOGÁS, 2020). 

 

Figura 7- Esquema de um biodigestor tipo chinês. 

Fonte: (CIBIOGÁS, 2020) 

 Biodigestor de lagoa coberta ou canadense 

Esse modelo é baseado e funciona com o método de alimentação contínua. O 

substrato entra de um lado passa pelo biodigestor e é descarregado na outra extremidade. 

Para a instalação do biodigestor é necessário a escavação do solo em formato 

piramidal e realizar a impermeabilização deste local que receberá o substrato. Essa estrutura 

então é coberta por uma lona de PVC e suas pontas presas junto ao solo para que essa lona 

sirva como reservatório para o gás, como pode ser visto na figura 8. 
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Esse modelo tem uma grande área de exposição ao sol o que em locais mais quentes 

pode ser positivo pelo fato de aumentar a taxa de proliferação dos microrganismos e 

consequentemente a velocidade da digestão. Por outro lado, em locais mais frios o efeito é 

contrário, retardando assim o processo (CIBIOGÁS, 2020). 

Atualmente, esse é um dos modelos mais utilizados no país principalmente por conta 

do fácil processo de instalação e impulsionado pelo mercado de crédito de carbono. Porém é 

indicado que o sistema seja alimentado com um substrato com teor de sólidos totais de no 

máximo 2% (PIGOSSO et al., 2019). 

 

Figura 8- Esquema de um biodigestor de lagoa coberta. 

Fonte: (CIBIOGÁS, 2020) 

 Biodigestor modelo batelada 

Os modelos de biodigestores que trabalham no regime de batelada são aqueles que 

a alimentação ocorre de uma única vez durante certo período de tempo. Esses equipamentos 

podem ser construídos de maneira bem simples, pois sua única exigência é um reservatório 

anaeróbio para o substrato e outro reservatório de armazenamento do gás. 

Esses sistemas se adequam melhor às propriedades onde a matéria orgânica é 

produzida de maneira cíclica, porém descontínua. Pode-se citar, biodigestores que irão 

funcionar com refugo de grandes plantações onde o substrato esta disponível apenas após a 

colheita. Portanto, este equipamento é abastecido por completo e após toda a fermentação e 

produção do gás o equipamento é esvaziado e uma nova leva entra no biodigestor 

(DEGANUTTI et al., 2001). 
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A figura 9 apresenta um exemplo de biodigestor que funciona no regime de batelada. 

Nota-se que esse equipamento se assemelha muito ao modelo indiano com a diferença de que 

neste não há caixa de entrada e nem de saída, a alimentação acontece através do reservatório 

principal. 

 

Figura 9- Esquema de um biodigestor modelo batelada. 

Fonte: (DEGANUTTI et al., 2001) 

Dentro do universo do biogás ainda existem muitos outros tipos e modelos de 

biodigestores, porém esses quatro, aqui descritos, convergem mais para o objetivo inicial do 

projeto proposto. Nota-se também nesses quatro modelos, algumas características 

importantes, tais como, a fácil instalação, a relação custo-benefício interessante para o 

pequeno e médio investidor, os processos de fácil utilização podendo ser realizado por 

pessoas sem muitos conhecimentos técnicos. 

2.6 TRATAMENTO DE EFLUENTES 

O processo de biodigestão anaeróbica, além de ser fonte geradora de biogás e de 

biofertilizante apresenta outra vantagem que é a eficiência no tratamento de resíduos. Essa 

característica se faz ainda mais importante quando se fala de um cenário igual ao do Brasil, 

onde inúmeras famílias não têm acesso à saneamento básico. 
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Analisando a região rural do país o número de pessoas desassistidas é ainda mais 

alarmante, como mostrado na figura 10. Além disso, mesmo as propriedades que contam com 

algum tipo de solução para o esgoto, grande parte utiliza fossas sépticas ou fossas 

rudimentares por terem custos relativamente baixos e terem se popularizado pelo Brasil. 

Essas duas tecnologias deixam muito a desejar, pois mesmo sendo consideradas 

técnicas de tratamento de efluentes residenciais apresentam grandes riscos ao meio ambiente 

e as pessoas que as utilizam. Apesar desses fatos as fossas ainda são realidade para cerca de 

7 milhões de brasileiros. (TRATA BRASIL, 2020) 

 

Figura 10- Panorama geral do tratamento de efluentes no Brasil 

Fonte: adaptado de (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010) 

Por ter uma vasta gama de modelos e cada um deles se adequar a um tipo diferente 

de realidade, os biodigestores podem ser vistos como uma das possíveis soluções para o 

problema de saneamento básico que enfrenta o país, sejam eles utilizados no manejo de 

dejetos do agronegócio ou para tratamento de resíduos de pequenos produtores das áreas 

rurais. 

Segundo Haandel et al., (1999), o processo de digestão anaeróbica apresenta 

inúmeras vantagens quando comparado com os processos aeróbicos tradicionais, 

principalmente levando em conta o clima quente do Brasil que pode aumentar ainda mais o 

rendimento desse processo. 



37 

 

 

Dentro dessas vantagens vale ressaltar que o sistema é relativamente mais compacto, 

necessitando uma menor área para implantação, tem uma baixa produção de lodo e baixo 

consumo de energia, além de possuir níveis satisfatórios de redução da matéria orgânica em 

um tempo menor comparado ao processo convencional. 

 Parâmetros do processo 

Um dos parâmetros essenciais para o processo de digestão da matéria orgânica é o 

tempo que o substrato fica dentro do sistema para ser decomposto, o que influencia de 

maneira direta a eficiência na decomposição dos dejetos e na geração de biogás, esse tempo 

é comumente chamado de tempo de retenção hidráulica (TRH). 

Nos experimentos realizados por Junior et al. (2009), onde foram comparados 

diferentes tempos de retenção e avaliados os resultados da degradação da matéria orgânica e 

a produção de gás decorrente de cada procedimento, chegou-se as seguintes informações da 

tabela 5: 

Tabela 5- Percentual de redução de sólidos para os diferentes TRHs 

 

Fonte: adaptado de (JUNIOR, ORRICO e JÚNIOR, 2009) 

Na tabela 5 é possível ver a variação do percentual de redução de sólidos totais (ST) 

e de sólidos voláteis (SV) conforme a variação do TRH. No experimento foram comparados 

afluentes com separação da fase sólida (CSFS), realizada por peneiras antes da entrada do 

substrato no biodigestor, e sem a separação (SSFS). 

O estudo aponta também a quantidade total de biogás e de metano produzidos no 

decorrer dos dias e com o aumento do TRH do substrato. Os resultados podem ser vistos na 

tabela 6: 

SSFS CSFS SSFS CSFS

15 55,55 53,89 64,04 59,51

22 71,71 59,43 76,29 65,74

29 66,77 64,68 70,82 72,02

36 66,26 65,12 70,34 72,01

C.V.%

TRH
REDUÇÃO

10,3 7,64

ST SV
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Tabela 6- Produção de biogás e metano total nos diferentes TRHs 

 

Fonte: adaptado de (JUNIOR, ORRICO e JÚNIOR, 2009) 

Além disso, é possível observar uma grande redução tanto de coliformes fecais 

quanto de coliformes totais para todos os TRHs e chegando a valores de 99% de redução. 

Esse parâmetro, importante para avaliar a qualidade do tratamento mesmo em períodos curtos 

de tempo, é apresentado na tabela 7.  

Tabela 7- Redução de coliformes totais e fecais após a biodigestão. 

 

Fonte: adaptado de (JUNIOR, ORRICO e JÚNIOR, 2009) 

Vale ressaltar que esses valores ainda não são ideais para que esses dejetos sejam 

descartados em corpos d’água por apresentarem ainda carga orgânica elevada para essa 

SSFS CSFS SSFS CSFS SSFS CSFS SSFS CSFS

15 0,716 1,394 0,455 0,998 0,664 0,890d 0,469 0,746d

22 0,747 1,252 0,483 0,921 0,693 1,118 0,498 0,961

29 0,814 1,395 0,542 1,024 0,757 1,243 0,561 1,068

36 0,911 1,443 0,625 1,087 0,846 1,287 0,646 1,134

C.V.% 3,0112,65 12,67 3,21

TRH
PRODUÇÃO

         

     

         

     

         

     

         

     

Afluente Efluente Afluente Efluente

15 9,1 10⁹ 1,5 10⁴ 3,6 10⁹ 4,6 10⁴

22 9,1 10⁹ 1,1 10⁵ 3,6 10⁹ 4,6 10⁴

29 9,1 10⁹ 1,1 10⁵ 3,6 10⁹ 4,3 10³

36 9,1 10⁹ 4,6 10⁴ 3,6 10⁹ 3,6 10²

Afluente Efluente Afluente Efluente

15 7,3 10⁹ 1,5 10⁴ 3,6 10⁹ 4,6 10⁴

22 7,3 10⁹ 1,1 10⁵ 3,6 10⁹ 1,5 10⁴

29 7,3 10⁹ 4,6 10⁴ 3,6 10⁹ 9,1 10²

36 7,3 10⁹ 1,5 10⁴ 3,6 10⁹ 3,6 10²99,99979 99,99999

99,99936 99,99997

99,99979 99,99872

99,99849 99,99958

Coliformes Fecais (CF)

SSFS CSFS

Redução (%) Redução (%)

TRH
Coliformes Totais (CT)

Redução (%)

99,99984

99,99879

99,99879

99,99949

Redução (%)

99,99872

99,99872

99,99988

99,99999

SSFS CSFS

TRH
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finalidade, porém esse resíduo pode muito bem ser utilizado como fertilizante no meio rural. 

Para que o líquido resultante possa ser utilizado com água de reuso deve ainda passar por um 

processo de pós-tratamento a depender das condições do efluente e do local. 

2.7 VIABILIDADE ECONÔMICA DE PROJETOS 

O estudo da viabilidade econômica de um projeto tem como finalidade avaliar todos 

os benefícios e principalmente os retornos econômicos do investimento realizado no projeto. 

No caso do dimensionamento de uma planta de biogás é importante levar em conta 

o investimento inicial realizado, os custos referentes à operação e manutenção de toda a 

estrutura e o retorno que esse investimento trará ao longo do tempo. Para uma análise mais 

assertiva é importante analisar diferentes cenários ou diferentes alternativas dentro do projeto 

para poder optar pela que se adeque melhor às condições e restrições iniciais.  

No caso deste projeto serão utilizados os métodos de Valor Presente Líquido (VPL) 

e da Taxa Interna de Retorno (TIR) que serão descritos mais detalhadamente ao longo do 

estudo. 

 Valor presente líquido (VPL) 

Este método tem como objetivo analisar a valor presente o fluxo de caixa (saldo de 

entradas e saídas do caixa) do projeto em questão. A ideia é levantar os custos e rendimentos 

ao longo do tempo e trazer esses valores para o tempo presente, ou seja, levar em conta o 

valor dos recursos financeiros ao longo do tempo (GITMAN, 2003). 

A equação para o cálculo do VPL é descrita da seguinte maneira: 

 𝑃𝐿 =  ∑
𝐹𝐶𝑗

(1 +  )𝐽

𝑛

𝑗=1

− 𝐹𝐶0 (1) 

Onde: 

FCj: Valores do fluxo de caixa em cada período 

FC0: Valor do investimento inicial 

j: Períodos de tempo 

i: Taxa de desconto do projeto 
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Para tomada de decisões sobre projetos independentes pode-se avaliar o VPL, caso 

ele seja positivo é válido aceitar o projeto, pois, segundo a análise, ele trará retorno para o 

investidor, caso o VPL seja negativo o projeto deve ser rejeitado, pois o estudo indica que o 

mesmo trará prejuízos. 

 Taxa interna de retorno (TIR) 

“Trata-se da taxa de desconto que iguala o VPL de uma oportunidade de 

investimento a R$ 0,00 (porque o valor presente das entradas de caixa se iguala ao 

investimento inicial) ” (GITMAN, 2003). 

Considerando a Eq. 1 pode-se dizer que a TIR é o valor de i que aplicado no cálculo 

do VPL resulta em 0 (zero). Na comparação entre dois projetos pelo método da TIR pode-se 

concluir que o projeto mais rentável é o com maior valor percentual para essa taxa. 

 Taxa mínima de atratividade (TMA) 

A taxa mínima de atratividade normalmente é estipulada pelo investidor do projeto 

e reflete a mínima rentabilidade esperada para o investimento. Portanto, para que o projeto 

seja viável é necessário que a TIR seja maior do que a TMA (OLIVEIRA e PAGNUSSAT, 

2019). 

 Prazo de retorno 

Esse parâmetro é muito empregado na avaliação de viabilidade de projetos pois 

dessa forma é possível analisar o período em que se tem o retorno do investimento inicial 

realizado com base no seu fluxo de caixa. 

A tomada de decisão com base nesse parâmetro é relativamente simples, se o prazo 

de retorno do projeto for menor do que o período máximo aceitável o projeto deve ser aceito, 

caso contrário não. O período máximo aceitável estipulado pelo investidor por alguns 

indicadores como o tipo de projeto e o risco relacionado (RODRIGUES e ROZENFELD, 

2008). 

O cálculo do retorno pode ser dividido em dois critérios diferentes onde um é 

chamado de retorno simples, que leva em conta apenas o fluxo de caixa e o tempo no qual o 

investimento inicial irá se pagar de forma bem direta. 

Já o segundo critério é chamado de retorno descontado ou econômico que, além 

desses critérios citados acima, é levado em conta também o custo do dinheiro no tempo e por 

isso seus resultados se aproximam mais da realidade. Por esse motivo os cálculos aqui 
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realizados se basearam nesse segundo critério para uma melhor avaliação do cenário como 

um todo (FURLANETO e ESPERANCINI, 2008). 

 Fluxo de caixa 

O início da análise de viabilidade econômica se dá pela elaboração do fluxo de caixa 

esperado para aquele projeto. O fluxo de caixa nada mais é do que o fluxo financeiro liquido, 

composto pelas entradas e saídas de capital do projeto, durante um determinado período de 

tempo (RODRIGUES e ROZENFELD, 2008). 

Para avaliar o projeto de um biodigestor é importante ter em mente seus custos, tanto 

iniciais de implantação do sistema quanto ao longo do tempo com manutenção e/ou possíveis 

reformas da planta. 

As receitas a serem analisadas irão depender diretamente da aplicabilidade do 

biodigestor. No caso da geração de energia pode-se ter como receita a economia que é feita 

quando o foco for o consumo elétrico da própria propriedade ou até os valores de venda do 

excedente dessa energia quando for analisada uma planta de maior porte. 

Outros fatores podem ser também levados em conta na composição do fluxo de 

caixa para que a análise seja cada vez mais precisa e mais condizente com a realidade. Custos 

como depreciação dos equipamentos e juros de financiamento também devem ser 

considerados assim como a venda do biofertilizante ou de créditos de carbono quando 

aplicáveis por exemplo.  
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3 METODOLOGIA 

No desenvolvimento deste trabalho foi adotada a metodologia a seguir descrita pelo 

fluxograma mostrado na figura 11. 

 

Figura 11- Fluxograma do projeto. 

Fonte: Autoria própria. 

A primeira etapa, denominada de levantamento da problemática, teve como foco o 

desenvolvimento do tema e o levantamento das principais questões a serem estudadas ao 

longo do trabalho. A introdução do problema passou por pesquisas de indicadores de uma 

maneira mais ampla mostrando o quão relevante esse estudo é e a sua aplicabilidade. 

No desenvolvimento deste trabalho foi realizado um estudo de caso focado no 

tratamento de dejetos produzidos em uma propriedade de médio porte localizada na cidade 

de Leopoldina, em Minas Gerais. 

Com o foco do trabalho já definido deu-se vez ao planejamento mais profundo sobre 

as etapas a serem realizadas para o desenvolvimento do tema principal. Para isso foram 

levantados os principais conceitos a serem abordados e os dados mais relevantes que 

deveriam ser coletados para realizar o estudo de caso. 

Dando seguimento ao planejamento anteriormente realizado continuou-se a pesquisa 

com o estudo mais aprofundado de cada subtema que seria necessário para o 
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desenvolvimento do trabalho. Foram utilizados como referência teses, livros, artigos, entre 

outros materiais acerca do assunto a ser abordado para construir uma base teórica. Nesse 

ponto foi montado todo o capítulo de revisão bibliográfica. 

Como a realização do projeto e o estudo de caso dependem diretamente das condições 

climáticas, sociais e econômicas do local foi realizado um estudo a fim de caracterizar não 

só a propriedade alvo, mas também a cidade e o contexto em que a mesma está inserida. 

Para um melhor conhecimento da propriedade foram feitas aquisições de dados locais 

de duas maneiras, a primeira através de um questionário realizado com o proprietário, o qual 

as perguntas e respostas constam como apêndice A deste trabalho. E a segunda uma visita de 

campo com intuito de validar os dados colhidos e realizar entrevistas com o dono e os 

trabalhadores do local para uma análise ainda mais precisa. 

Com todo o referencial teórico e os parâmetros necessários para a realização do 

projeto já em mãos teve-se início a etapa de dimensionamento. Nessa etapa foram ponderadas 

as condições do local e os objetivos do proprietário para a escolha do melhor modelo a ser 

desenvolvido. A partir daí foram feitos os cálculos e o projeto do biodigestor e de outras 

estruturas necessárias. 

O passo seguinte foi levantar todos os custos e retornos envolvidos no projeto para 

que dessa forma fosse possível montar o fluxo de caixa completo. Fluxo esse que foi utilizado 

na etapa seguinte para verificar a viabilidade econômica do projeto. 

Para conclusão, foram utilizados os dados obtidos para validar as premissas tomadas 

durante toda a execução e também foi possível sugerir algumas mudanças para projetos 

futuros com a intenção de aumentar ainda mais a viabilidade desse tipo de projeto. 
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4 DISCUSSÃO E DIMENSIONAMENTO 

Muitos fatores podem influenciar de diferentes maneiras o sistema de biodigestão. 

Dessa forma, o estudo do local se faz indispensável para a execução do projeto. 

Como fatores climáticos são importantes para a eficiência do processo, foi realizado 

um estudo, a partir de dados coletados por estações meteorológicas situadas na região, para 

se conhecer o perfil de temperatura local. Também foi feito uma verificação afim de 

determinar um local onde o sistema estaria exposto ao Sol, assim aumentando a temperatura 

interna do biodigestor e acelerando o processo de decomposição de matéria orgânica. 

4.1 A REGIÃO 

A propriedade escolhida para o projeto está localizada no município de Leopoldina, 

no estado de Minas Gerais. A região fica localizada na zona da mata mineira. Segundo dados 

do IBGE, a cidade tem uma população estimada de 52.587 pessoas e uma área de 943.077 

km². 

Ainda de acordo com o IBGE, outro dado relevante é que cerca de 46% das 

propriedades não realizam adubação do solo, o que é um ponto positivo para o projeto, visto 

que o um dos produtos da biodigestão é um excelente fertilizante e a região teria um mercado 

ainda a ser explorado nessa área. 

Com base nos dados analisados observa-se que a principal atividade econômica da 

cidade é a pecuária, onde cerca de 89% dos estabelecimentos agrícolas possuem bovinos, 

isso sem levar em conta outros animais. No total, na cidade, foram contabilizadas 60.258 

cabeças de gado, indicando ser um mercado interessante para implantação de sistemas de 

biodigestão (IBGE, 2020). 

Outro fator local importante para a avaliação do projeto é o perfil de temperatura da 

região. Esse dado é fundamental para a escolha do tipo de biodigestor a ser utilizado, pois, 

como já citado anteriormente, a temperatura e incidência solar podem favorecer ou prejudicar 

o processo de biodigestão e, por isso, deve-se escolher um modelo de biodigestor que se 

adeque a essas características. 

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), através de estações meteorológicas, 

registra e disponibiliza séries de temperatura média. Neste trabalho, por conta de não existir 



46 

 

estações meteorológicas na cidade de Leopoldina, foram utilizadas séries de temperatura 

média registradas nas cidades de Coronel Pacheco (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2020) e Santo Antônio de Pádua (MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2020), situadas, respectivamente, a 

65 km a oeste e 47 km a leste. Os dados utilizados foram registrados ao longo do período de 

31/12/2018 a 31/12/2019, perfazendo um total de 1 ano, e estão mostrados nas figuras 12 e 

13. 

 

Figura 12- Temperatura registrada em 2019 na estação meteorológica de Coronel Pacheco. 

Fonte: (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2020) 

 

Figura 13- Temperatura registrada em 2019 na estação meteorológica de Santo Antônio de Pádua. 

Fonte: (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2020) 
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De acordo com os gráficos é possível notar que ao longo do ano as temperaturas 

médias variaram entre 16°C e 31°C sendo as mais baixas registradas nos meses de junho e 

julho, no período do inverno, e as mais altas em janeiro e dezembro, no período do verão, o 

que já era esperado. 

Ainda com base nos gráficos nota-se que a região não apresenta uma amplitude 

térmica tão elevada o que é bastante positivo para o processo de biodigestão. Por outro lado, 

as temperaturas não ultrapassam os 30°C, principalmente no inverno, podendo assim reduzir 

bastante a atividade metabólica dos microrganismos e desacelerar o processo de biodigestão.  

É importante ressaltar que, como já dito anteriormente, cada família de 

microrganismos tem sua temperatura ideal de trabalho que no caso das etapas de hidrólise e 

de acidogênese, por exemplo, varia entre 25°C e 35°C e na metanogênese entre 32°C e 42°C.  

4.2 A PROPRIEDADE 

Para uma análise mais detalhada da propriedade o primeiro passo foi um 

questionário direcionado ao proprietário, que se encontra no apêndice A deste trabalho, no 

qual se buscou estabelecer alguns parâmetros geográficos e de consumo da fazenda nas 

questões que poderiam estar ligadas ao biodigestor como um todo. 

 Caracterização geral 

Localizada no município de Leopoldina, a propriedade é de fácil acesso. Segundo 

os proprietários, há oferta de material para construção das estruturas de alvenaria necessárias 

e também de mão de obra local de confiança para a realização do trabalho. Esse é um ponto 

importante para viabilizar e baratear as construções. 

A propriedade de 208,6 hectares (aproximadamente 2,1 km²) conta com 4 

residências onde habitam 15 pessoas, entre funcionários e proprietários. O perfil de consumo 

das famílias é diferente, uma vez que os proprietários, ao contrário dos funcionários, não 

residem no local. A figura 14 traz uma imagem de satélite da propriedade. 
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Figura 14- Foto de satélite da propriedade 

Fonte: Google Maps 

Além das quatro casas, que no caso do uso direto do biogás seriam as unidades 

consumidoras, há também a estrutura do curral onde o esterco é coletado. Essas 5 construções 

estão dispostas de forma que, se adotando o curral como referencial, a casa principal está a 

cerca de 200 metros e as outras 3 casas, onde moram os funcionários, estão a 

aproximadamente 30, 600 e 1200 metros de distância cada uma delas. 

A fazenda possui aproximadamente 135 animais, sendo vacas, novilhas, 3 touros e 

3 cavalos, além de alguns porcos e galinhas de propriedade dos funcionários. Grande parte 

desses animais fica solta no pasto durante todo o dia, porém cerca de 25 a 30 vacas passam 

parte do dia, em torno de 16 horas, no curral para a ordenha. 

Essa quantidade de animais que vai para o curral pode variar de acordo com o 

período de lactação das vacas. Esses dados são importantes, pois só há viabilidade de coleta 

do esterco para utilização na produção de gás quando gerado no curral onde pode ser 

facilmente reunido ou canalizado para o biodigestor. 

Atualmente o esterco recolhido na propriedade é armazenado até atingir a condição 

ideal para ser utilizado diretamente como adubo para pastagem. Dessa forma, todo o gás 

produzido durante o período de digestão da matéria orgânica é perdido e lançado no meio 
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ambiente. Os dejetos humanos, no caso dos vasos sanitários, são direcionados para um 

sistema de fossa e sumidouro, já o lixo orgânico, normalmente produzido na cozinha, tem 

como destinação a alimentação dos porcos ou adubação orgânica. 

 Consumo energético 

Dados relacionados à energia elétrica são também relevantes para o projeto. Por isso 

foram também avaliados quesitos como consumo de energia geral, consumo voltado para a 

pecuária e no caso específico dessa propriedade também sobre geração de energia, que já 

acontece atualmente. 

Hoje, levando em conta toda a estrutura já instalada na propriedade, o consumo 

médio mensal gira em torno de 2.100 kWh dos quais a propriedade conta com a geração de 

cerca de 1.500 kWh por mês por meio do sistema de placas solares recentemente instaladas. 

Na área voltada para a pecuária, onde ocorre a ordenha das vacas, são utilizados um tanque 

de armazenagem e resfriamento de leite com 1600 litros, uma ordenha mecânica para 6 vacas 

por vez e outros equipamentos de uso esporádico como uma máquina de solda para reparos 

e um compressor para calibrar o pneu do trator. 

 

Figura 15- Baia de ordenha 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 16- Tanque de resfriamento de leite 

Fonte: Autoria própria 

Além disso, foi também levantado que apenas o fogão residencial faz uso direto de 

gás para a queima que no caso atual é o GLP. Nenhum outro sistema, como, por exemplo, 

aquecimento de água ou do ambiente, utiliza esse tipo de combustível, o que não impede que 

sejam substituídos por sistemas que utilizem o biogás. 

 Adubação do local 

Considerando que um dos produtos da biodigestão é um excelente adubo orgânico, 

é importante obter informações relacionadas a culturas existentes no local e a adubação 

utilizada atualmente pelo proprietário. Dependendo do composto utilizado a substituição pelo 

biofertilizante pode ser uma ótima opção. 

A propriedade hoje, como fonte de geração de renda, trabalha exclusivamente com 

o gado leiteiro, além disso é mantido um canavial no local. As outras culturas existentes são 

muito pontuais ou apenas para utilização esporádica dos moradores, nada que seja de grande 

relevância para o estudo. 

Porém, como grande parte do gado é criada no pasto este precisa periodicamente de 

adubação assim como o canavial. Anualmente são utilizados 5.000 kg de esterco de frango e 

regularmente o esterco de vaca coletado na própria fazenda, também uma vez ao ano é 
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aplicado calcário no solo. Esporadicamente é utilizada ureia na adubação da capineira e para 

o canavial o adubo 20.05.20, que é composto por nitrogênio, fósforo e potássio basicamente 

mesmos elementos presentes no biofertilizante. 

4.3 VISITA AO LOCAL 

Para uma melhor análise da propriedade foi feita uma visita técnica com o intuito 

de vivenciar um dia de operação da fazenda e coletar dados, o que só seria possível com uma 

visita ao local. 

No local foram observados os processos de ordenha e manejo dos dejetos bovinos, a 

atual estrutura sanitária do local e quais seriam os principais pontos de consumo para o 

biogás. Além disso, foram entrevistados os funcionários e o proprietário da propriedade 

tentando entender melhor a rotina para que o biodigestor possa ser concebido de forma 

eficiente e sua operação seja simples, sem grandes alterações de hábitos. 

Um dos pontos importantes para análise foi a distância entre o curral, onde o esterco 

é gerado, e as casas, que seriam possíveis consumidores do gás para a utilização no fogão. 

Por serem consideravelmente longe, a construção de uma tubulação de gás do biodigestor 

para as casas seria inviável, pois, além de elevar o custo de instalação, dificilmente a pressão 

do gás seria capaz de abastecer de forma satisfatória as residências. 

Quanto a coleta de esterco, notou-se que o curral não tem uma tubulação e nem uma 

estrutura para canalizar os dejetos por completo. Atualmente, a área da ordenha é lavada duas 

vezes por dia. A parte sólida é retirada pelos funcionários e jogada, sem nenhum tratamento, 

diretamente no solo, enquanto a parte líquida, também sem sofrer nenhum tratamento, é 

lançada diretamente no solo através de uma tubulação. 
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Figura 17- Baia onde ficam os bezerros 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 18- Processo de ordenha período da tarde 

Fonte: Autoria própria 
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Além disso, foi avaliado o número de animais que se concentram no curral durante 

o dia. Segundo os funcionários, para ordenha, têm-se diariamente os mesmos 25 a 30 animais 

já citados, porém pôde-se constatar que além desses animais, os bezerros da propriedade 

ficam todos concentrados no curral, onde passam todo o dia. Hoje o número de bezerros é de 

25, o que pode variar um pouco, mas que, segundo os funcionários, não passa de 30. 

 

Figura 19- Bezerros 

Fonte: Autoria própria 

Quando não estão na ordenha, as vacas em lactação permanecem perto do curral, 

porém em uma área aberta onde se alimentam e passam grande parte do dia, mesmo tendo a 

porteira para o pasto aberta. Nessa região é onde se tem a maior concentração de dejetos 

produzida, porém os funcionários fazem a limpeza do local apenas de 3 em 3 dias utilizando 

o trator para raspar e acumular o esterco para secagem. 
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Figura 20- Vacas durante o dia no comedouro 

Fonte: Autoria própria 

Um fato que chama bastante atenção é que a propriedade é cortada por um rio que 

abastece a fazenda com água. Porém, o corpo do rio está a cerca de 100 m de distância do 

curral, o que é preocupante por conta do tratamento atual dado aos dejetos. Ao serem 

lançados ao solo sem nenhum tratamento é possível que infiltrem na terra e contaminem o 

rio com coliformes fecais e possivelmente patógenos para a água que abastece não só o local, 

mas também grande parte da região. 
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Figura 21- Descarte direto no solo dos dejetos 

Fonte: Autoria própria 

Apesar de hoje acontecer dessa forma, no passado os dejetos eram canalizados para 

uma esterqueira relativamente grande que está ao lado do curral, porém atualmente está sendo 

utilizada como chiqueiro. A esterqueira nada mais é do que uma caixa de concreto para 

armazenar os dejetos que podem ser utilizados posteriormente como adubo. Essa estrutura 

de aproximadamente 38,4 m3, após reformada, pode ser utilizada como uma lagoa de 

estabilização para o pós-tratamento dos resíduos do biodigestor. 
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Figura 22- Antiga esterqueira 

Fonte: Autoria própria 

Ainda na mesma estrutura do curral, tem-se um escritório e uma sala de máquinas. 

Nessa última estão os equipamentos utilizados direta e indiretamente na ordenha, é ali que 

está o tanque resfriador para armazenar o leite, a bomba de vácuo da ordenhadeira, um 

gerador a diesel, que em caso de falta de energia alimenta a ordenhadeira, e os inversores dos 

painéis solares. Além disso, fora da sala está instalado um boiler elétrico que é utilizado para 

esterilização do local. 

Desses equipamentos, tanto o boiler quanto o gerador, podem ser substituídos por 

equipamentos que possam funcionar utilizando o biogás como combustível. Isso é uma 

vantagem para esse projeto por abrir mais possibilidades para o uso do gás sem grandes 

investimentos. 
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Figura 23- Gerador a diesel 6,5 kVA 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 24- Motor da ordenhadeira 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 25- Aquecedor de água elétrico 

Fonte: Autoria própria 

Por todas essas características o local avaliado como ideal seria próximo ao curral 

para que a alimentação do biodigestor seja feita de forma mais simples e também por ser 

onde a maior parte dos equipamentos para consumo desse gás se encontram. Porém, dessa 

forma, não seria viável alimentar as residências por conta da distância como já citado. Para 

solucionar este problema um compressor deve ser instalado, também na casa de máquinas, 

para envasar o gás em botijões convencionais para ser utilizado na cozinha. 

Com essa adaptação, segundo o proprietário, o gás além de ser consumido pelos 

moradores da fazenda poderia também ser fornecido à comunidade ao redor. Por um lado, 

essa solução acarretaria em um processo um pouco mais trabalhoso, pois o botijão teria de 

ser levado até o compressor para ser carregado, porém aumentaria a versatilidade das formas 

de uso do gás. 

Futuros projetos que ainda estão em planejamento, como a construção de uma sauna 

a gás, poderiam se beneficiar também do biogás gerado sem a necessidade de grandes 

aumentos no custo de instalação, principalmente relacionados a tubulação. 

Com isso uma área ao lado do curral foi escolhida como ideal para a construção do 

biodigestor por estar bem próxima a geração e por ter uma diferença de quase 2 m de altura 
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em relação à esterqueira, o que permitiria que o dejeto fosse levado até lá por gravidade sem 

uso de energia. É possível ter uma noção melhor da área na figura 26. 

 

Figura 26- Local destinado para o biodigestor 

Fonte: Autoria própria 

Pensando na destinação do biofertilizante a escolha do local também faz bastante 

sentido, pois ao lado tem-se uma capineira onde hoje é plantado capim para alimentação do 

gado com uso do biofertilizante. É possível que esse cultivo dê lugar ao plantio de milho, o 

que aumentaria a produção de leite da propriedade por ser um melhor alimento para as vacas. 

4.4 DIMENSIONAMENTO 

 Escolha do biodigestor 

Após a caixa de mistura, todo o substrato é conduzido para o biodigestor onde passa 

pelo processo anaeróbico e gera o biogás. Para que se tenha uma redução considerável no 

teor de sólidos e de coliformes dos dejetos é necessário um tempo mínimo de permanência 

do mesmo no biodigestor. 

Como já citado anteriormente, alguns estudos apontam o TRH (tempo de retenção 

hidráulica) ideal, que é o tempo exato em que a mistura esta submetida ao meio anaeróbico 

para a máxima geração de gás e redução de sólidos e patógenos do efluente. 
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O ideal é que o esterco que entra menos fermentado não se misture com o que já 

está no interior do sistema. Para garantir o tempo de retenção adequado para cada leva de 

esterco, o volume total do biodigestor é calculado com auxílio da Eq. 2: 

 

 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑅𝐻 ×  𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑜 

 

(2) 

  

onde: TRH é o tempo de retenção hidráulica; 

 Vdiário é o volume diário de substrato. 

Para cálculo do volume diário de substrato que entra no biodigestor alguns 

parâmetros devem ser considerados, como a quantidade média de esterco produzido por cada 

grupo de animais, a densidade média desse esterco e o fator de diluição utilizado. 

Sabendo-se que na propriedade existem 25 vacas em lactação e 25 bezerros, a 

quantidade de esterco diária produzida pode ser obtida através da Eq. 3: 

 

 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜 = 𝑁𝑏 × 𝑏 × 𝑅𝑏𝑐 + 𝑁𝑣 × 𝑣 × 𝑅𝑣𝑐 

 

 

(3) 

onde: Mesterco é a massa de esterco; 

 Nb é o número de bezerros; 

 Mb é a massa de esterco produzida por dia por um bezerro; 

 Rbc é a porcentagem do dia em que o bezerro se encontra no curral; 

 Nv é o número de vacas; 

 Mv é a massa de esterco produzida por dia por uma vaca; 

 Rvc é a porcentagem do dia em que a vaca se encontra no curral 

Tabela 8- Produção de esterco 

 

Fonte: Adaptado de (ADEBAYO MALOMO et al. 2018)  

Animal Dejeto (lb/dia) Dejeto (kg/dia)

Vaca leiteira 113,50 51,48

Bezerro 83,00 37,65

Produção diária de esterco
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Segundo o proprietário, no Sítio São Cosme e Damião, os bezerros ficam o dia 

inteiro no curral e as vacas leiteiras permanecem 8 horas diárias no pasto retornando sempre 

para o local da ordenha. Somente é feita a coleta de esterco durante o período que o animal 

se encontra confinado.  

Utilizando dados da tabela 8 e considerando o tempo que os animais permanecem 

no curral teremos a produção diária de esterco de: 

 

 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜 = 25 × 37,65 × 1 + 25 × 51,48 × 0,67 

 

 

 

 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜 = 1803,5    
 

 

Para se obter o volume total ocupado por essa massa de esterco basta dividir esse 

valor pela densidade desse material. Segundo Wang et al. (2019) o valor médio da densidade 

do esterco de gado leiteiro é de 1027,5 kg/m3. Sendo assim, o volume produzido é: 

 

 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜 =
 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜

𝐷𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜
 

(4) 

 

onde: Desterco é a densidade do esterco; 

Vesterco é o volume de esterco. 

 Dessa forma tem-se que: 

 

 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜 = 1,75  ³ 
 

 

Entretanto, como o esterco tem que ser dissolvido em água para entrar no biodigestor, 

o volume total é dado pela soma do volume de esterco e de água, como indicado na Eq. 5. 

 

 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑜 =  𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜 +   𝑔𝑢𝑎 

 

(5) 

onde: Vágua é o volume de água necessário para diluir o esterco; 

 Vdiário é o volume diário total produzido. 
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Tem-se como diluição ideal para esses tipos de biodigestores uma razão entre água 

esterco de 1 para 1. Sendo assim o volume total de substrato é de: 

 

 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑜 = 1,75 + 1,75 = 3,5  ³ 
 

 

 

Na propriedade alvo do estudo a geração média de substrato diária é de 3,5 m3 e 

segundo Junior et al. (2009) com TRH de 36 dias foram obtidos os melhores valores tanto 

para redução de sólidos totais e coliformes, quanto para geração de biogás. Porém deve-se 

avaliar o espaço livre para utilização e a relação custo/benefício de aumentar o TRH do 

sistema, até porque com 30 dias já se tem um rendimento satisfatório do biodigestor, pois 

assim como expresso na tabela 6, a diferença de geração de gás de 29 para 36 dias já não é 

relevante mostrando que a geração de biogás está próxima da máxima possível. Na tabela 9 

é possível verificar o volume necessário para cada cenário. 

  

Tabela 9- Volume necessário para o biodigestor 

 

Fonte: Autoria própria 

Considerando o relevo e a distância até o curral, a área onde será instalado o 

biodigestor tem aproximadamente 20 m de comprimento, 6 m de largura em uma 

extremidade e 4 m na outra, portanto para o dimensionamento deve-se ter esse tamanho como 

limitador. 

No caso de um biodigestor modelo indiano o diâmetro máximo do reservatório seria 

de 5 m pois dentro dos 6 m possíveis é necessário ter uma área de trabalho para eventuais 

manutenções e operação do sistema. Com isso, para que o biodigestor tenha pelo menos os 

29 dias de TRH, levando em consideração que o reservatório tem formato cilíndrico, sua 

altura pode ser calculada da seguinte maneira: 

TRH Volume do biodigestor

15 52,66 m³

22 77,23 m³

29 101,8 m³

36 126,38 m³

Volume diário de mistura = 3,5 m³
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ℎ =
 

𝜋 ∗ 𝑟2
 

 

(6) 

Onde: h é a altura do reservatório; 

V é o volume do cilindro; 

 r é o raio.  

Nesse caso a altura do biodigestor seria de 5 m o que tornaria o projeto inviável uma 

vez que para uma construção de tamanha profundidade deveriam ser realizados estudos do 

solo para garantir sua estabilidade além de mão de obra e maquinário especializado, 

aumentando dessa forma os custos e riscos do projeto. 

Outro fator relevante constatado na visita é que na área próxima ao curral a 

incidência solar é bastante alta, até por isso a propriedade adotou o sistema de placas solares 

instalando-as no telhado do local onde acontece a ordenha. Por esse motivo e pela 

inviabilidade do modelo indiano para a situação presente, o modelo canadense se mostra mais 

adequado. 

As outras duas opções seriam o sistema de batelada, que não se adequa ao tipo de 

produção diária de dejetos que acontece na fazenda, ou o modelo chinês que esbarra na 

mesma restrição do indiano, além de ter um processo de construção um pouco mais 

complicado. Portanto a lagoa coberta seria a escolha ideal para a propriedade. 

 Dimensionamento do biodigestor 

Uma vez definido o modelo de biodigestor, o próximo passo é dimensiona-lo, 

avaliando todo o processo e dimensionando sua estrutura e estimando os gastos necessários 

para a execução. 

Para garantir um bom projeto, seu desenvolvimento foi dividido em três etapas. A 

primeira tem como foco o pré-tratamento dos dejetos, ou seja, seu manejo e diluição. A 

seguir, foi analisado o processo de biodigestão que se dá com a passagem do substrato pelo 

biogestor resultando na produção de gás. Finalmente, foi avaliado o pós-tratamento, que se 

dá com a passagem do biofertilizante pela lagoa de estabilização e se encerra com seu 

aproveitamento na plantação ou no seu descarte. 
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 Misturador 

Atualmente, o descarte do esterco é feito de forma direta, sem que haja a diluição 

do mesmo em água. Sendo assim necessário a construção de um reservatório para pré-

tratamento do esterco, que passa por uma caixa de mistura para adição de água antes de ir 

para o biodigestor. Para determinar as dimensões desse reservatório é necessário 

primeiramente calcular a quantidade de esterco a ser coletado. 

A coleta de esterco das vacas é feita 1 vez a cada 3 dias, e dos bezerros é feita 

diariamente. Utilizando os valores já obtidos sabe-se que há uma produção de 941,25 kg de 

dejetos coletáveis por parte dos bezerros e de 862,29 kg por parte das vacas. A tabela 10 

representa o valor total coletado por dia na propriedade. 

Tabela 10- Fluxo diário de manejo de dejetos 

 

Fonte: Autoria própria 

Para estimar o tamanho do misturador utilizou-se como base o terceiro dia do ciclo, 

nesse dia é coletado um total de 3.530 kg de esterco. Para se obter o volume total ocupado 

por essa massa basta dividir esse valor pela densidade do material, assim obtendo o seguinte 

valor:  

 

 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜 = 3,43  ³ 
 

 

 

Conhecendo essa quantidade e sabendo que o esterco deve ser diluído em água em 

proporção de 1:1 para que o sistema tenha um melhor desempenho chega-se no seguinte valor 

máximo que o misturador recebe durante a operação: 

Dia Vaca Bezerro Total

1 0 941,25 941,25

2 0 941,25 941,25

3 2586,87 941,25 3528,12

4 0 941,25 941,25

5 0 941,25 941,25

6 2586,87 941,25 3528,12

Volume diário de mistura = 3,5 m³
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 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3,43 + 3,43 = 6,86  ³ 
 

 

Onde: Vtotal é o volume total de água e esterco 

O misturador proposto é feito a partir de blocos de concreto e é composto por uma 

caixa dividida em duas regiões diferentes. A primeira, de comprimento interno 4,33 m e perfil 

quadrado de lado 1,5 m, tendo um volume aproximado de 10 m3. Nela é feita a mistura de 

água com esterco, até atingir o ponto de mistura ideal, quando a mistura se torna homogênea. 

Essa caixa se conecta a um segundo recipiente que funciona como caixa de entrada para o 

biodigestor.  

 

Figura 27- Projeto do misturador (vista externa) 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 28- Projeto do misturador (vista interna) 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 29- Dimensões de projeto do misturador (vista de topo) 

Fonte: Autoria própria 

A caixa de entrada tem formato cúbico com arestas de 1,5 m. Entre o misturador e 

a caixa de entrada existe um sistema de filtragem composto por uma barragem, feita com 

uma chapa de aço, e uma tela de aço inoxidável, garantindo dessa forma que todo o esterco 

que alcance essa última etapa já esteja nas condições ideais para entrar no biodigestor. A 

mistura então passa da caixa de entrada para o biodigestor através de uma tubulação no 

inferior da caixa pela ação da gravidade. 

 Biodigestor 

A parte principal do projeto é o biodigestor, onde de fato ocorrerão todas as etapas 

da digestão anaeróbica e a produção do gás. Para que tudo isso ocorra é preciso garantir um 

sistema isolado do oxigênio e que possibilite a captação e canalização do biogás gerado. 

Como, de acordo com as possibilidades do local, o modelo escolhido foi o 

canadense, a estrutura necessária para o reservatório consiste basicamente de uma vala em 

formato de tronco de pirâmide de base retangular com a base maior (ao nível do chão) 

medindo 17,66 m de comprimento e 4,76 m de largura e a inferior (a 2 m de profundidade) 

com 15,26 m de comprimento por 2,36 m de largura e uma lona cobrindo o sistema gerando 

assim um volume para armazenamento do gás de 173,3 m³. 

A primeira etapa da construção do biodigestor é a escavação da vala em forma de 

talude, que consiste em um plano inclinado para delimitar a área de retenção do substrato e 

garantir a estabilidade do terreno. Levando em conta que o solo do local é predominante 

argiloso pode-se adotar um ângulo para o corte do talude entre 45 e 60°. Dessa forma foi 

adotado o valor de 58,7° para este projeto (AECWEB, 2020). 
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A vala de dimensões já citadas proporciona um volume de 118,15 m³ permitindo 

que o sistema trabalhe com um TRH entre 29 e 36 dias o que permite uma maior eficiência 

no tratamento do esterco e maior aproveitamento do gás gerado. 

Com a vala já aberta e nivelada é aplicada a impermeabilização para garantir que o 

esterco dissolvido não infiltre no solo. Essa etapa é realizada com a aplicação de uma 

geomembrana de PVC de 0,5 a 0,8 mm ancorada no nível do terreno. É importante que a 

geomembrana não esteja totalmente tensionada para que o polímero possa dilatar e contrair 

de acordo com a variação de temperatura sem que ocorra ruptura em sua estrutura. A figura 

30 traz um exemplo de um reservatório recoberto por geomembrana. 

 

Figura 30- Exemplo de aplicação de geomembrana 

Fonte: (TOPVINIL, 2020) 

Além disso, as tubulações de entrada do substrato e de saída do digestato devem ser 

instaladas de ambos os lados do reservatório antes da aplicação da geomembrana e estendidas 

até a caixa de entrada, que envia o esterco para o sistema, e para a lagoa de estabilização, que 

recebe o efluente gerado para armazenamento. 

Para a lona superior é necessário a instalação de uma estrutura onde a membrana do 

gasômetro é fixada. Essa estrutura consiste em uma canaleta de concreto por toda a volta do 

biodigestor, onde a geomembrana do gasômetro é presa ao fundo da canaleta e uma coluna 

d’água de 15 a 20 cm de altura é adicionada para garantir a estanqueidade do sistema e evitar 

que haja vazamento de gás.  

Para ilustrar, o projeto foi modelado com auxílio do SketchUp® para que se possa 

ter uma visualização mais clara do que se pretende executar. A figura 31 mostra a parte 
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interna do biodigestor com a lona impermeabilizante e a tubulação de entrada, já na figura 

32 é possível entender como ficaria o biodigestor ao receber o substrato e por último a figura 

33 traz uma representação mais ampla do sistema em si e de como seria visto de fora já com 

a lona superior fixada. 

 

Figura 31- Projeto interno biodigestor com geomembrana e tubulação (vazio) 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 32- Projeto visão do interior do biodigestor ao receber o substrato 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 33- Projeto exterior do biodigestor já com a lona instalada 

Fonte: Autoria própria 

 Transporte e uso do gás 

Para o dimensionamento deve-se levar em conta a tubulação de gás que conduz o 

biogás desde o biodigestor até a sala de máquinas do curral onde estarão os 3 principais 

pontos de consumo. Sendo esses pontos o compressor, que tem a função de envase do gás 

em botijões, o gerador, caso o proprietário opte por converter o gás em energia elétrica, e o 

boiler, que substitui o aquecedor de água elétrico. 

Além das estruturas do sistema é importante ressaltar alguns itens necessários para 

garantir a segurança da operação e o bom funcionamento de um modo geral. Para isso serão 

instaladas válvulas de segurança tanto no gasômetro do biodigestor quanto no compressor 

para envase do gás, garantindo assim que a pressão de trabalho não supere o limite estipulado. 

Para o transporte deste gás é utilizada uma tubulação flexível multicamadas próprias 

para este tipo de instalação e conexões para garantir a estanqueidade e entre os pontos de 

consumo e a tubulação. 

Para que a utilização do gás possa ser otimizada, porém sem agregar altos custos ao 

projeto, algumas soluções como filtros podem ser adaptadas. Na saída do gasômetro pode-se 

instalar um borbulhador que consiste basicamente em um pequeno reservatório vedado e 

parcialmente cheio com água, onde a tubulação do gás que sai do biodigestor está imersa e a 

que segue para os pontos de consumo não está em contato com a água. Desta forma o gás é 
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forçado a borbulhar no líquido onde parte do CO2 no gás contido é dissolvido ficando assim 

retido na água e, desta forma, aumentando o seu percentual de metano e por consequência 

seu potencial calorífico. 

Além disso, esse tipo de filtro pode servir para reter algumas outras impurezas e 

diminuir algum mau cheiro que ainda reste no gás. Para garantir sua eficiência a água do 

borbulhador deve ser periodicamente substituída. 

Outro filtro que pode ser adaptado é o responsável por remover grande parte do H2S 

do gás. Esse processo é de extrema importância ainda mais quando o combustível gerado for 

utilizado em sistemas mecânicos como motores a combustão. O H2S quando não retirado 

pode levar esses sistemas a um processo de oxidação acentuado e por isso se torna tão danoso. 

Com intenção de resolver este problema o gás, antes de ser consumido ou envasado 

deve passar por um filtro que pode ser de carvão ativado ou até de limalha de ferro onde 

ambos os materiais terão a função de reter o H2S presente no biogás. 

Por último, ao longo da instalação de biogás deve-se verificar o ponto mais baixo 

da tubulação onde é necessária a instalação de um dreno, pois por estar exposto ao meio e a 

variações de temperatura é normal que haja condensação de água, esse acumulo tem que ser 

removido pois pode obstruir a passagem do gás. 

 Lagoa de estabilização 

A lagoa de estabilização é o lugar onde o efluente residual do biodigestor é 

armazenado e onde continuará o seu processo de decomposição, dessa vez na presença de 

oxigênio, de forma aeróbica. Após seu armazenamento, o digestato pode ser utilizado no 

cultivo ou então direcionado para o descarte caso necessário. 

Como já citado a estrutura que terá esta função já está construída na propriedade, 

por ter sido uma esterqueira no passado e hoje abandonada e utilizada apenas como chiqueiro 

para a criação de porcos, esses animais deverão ser retirados e algumas reformas deverão ser 

feitas, porém nada que gere um custo final expressivo. 

A estrutura hoje existente tem 8 m de comprimento, 4 m de largura e 1,2 m de 

profundidade, totalizando 38,4 m³. Como a geração de resíduo está em torno de 3,5 m³ ao 

dia, o tanque deve ser completamente esvaziado a cada 10 dias aproximadamente. 
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 Volume de gás gerado 

Para a análise de viabilidade econômica é preciso estimar a quantidade de biogás 

gerado pelo sistema. Como já citado, por ser um processo biológico e depender de ação de 

microrganismos pode haver ao longo do ano ou até mesmo dos dias uma variação 

significativa por conta das alterações de temperatura e da composição do substrato, que 

mesmo sendo sempre esterco bovino, pode variar de acordo com a alimentação dos animais. 

Para fins de projeto foi adotada uma quantidade de 0,04 m³ de biogás por kg de 

esterco bovino no sistema. Com isso e com a quantidade mensal aproximada de dejetos 

inseridos no biodigestor é possível fazer uma estimativa de quanto biogás é produzido 

mensalmente, o que para a realidade da propriedade é em torno de 2.160 m³ (MACEDO 

SILVA, 2019). 

Para garantir uma produção mais eficiente pode-se manter uma rotina de 

monitoramento de alguns parâmetros como temperatura, insolação ou até mesmo o pH da 

mistura no interior do biodigestor. Caso algum desses parâmetros se mostre muito fora do 

aceitável é possível aplicar correções ao longo do tempo. No caso do pH podem ser 

adicionados produtos para sua correção ou no caso de falta de insolação, poda de árvores do 

entorno para maior exposição do sistema ao sol. 
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5 ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

Para a avaliação da viabilidade econômica é necessário primeiramente fazer o 

levantamento de custos e receitas e montar o fluxo de caixa do projeto ao longo do tempo. 

Para a implantação do biodigestor os custos foram levantados tanto no primeiro ano onde são 

referentes a implantação do sistema quanto ao longo do tempo levando em conta a 

depreciação dos bens como um todo e o custo de manutenção. 

As receitas do projeto são oriundas das economias geradas pela aplicação do biogás 

onde antes se gastava com outro tipo de energia ou num lucro futuro que a aplicação de 

biofertilizante pode trazer com o aumento de produção dos cultivos. 

Com esses parâmetros postos foram avaliadas as entradas e saídas do projeto e a 

tabela 11 traz cada um dos gastos com seu valor unitário, sua unidade e seu valor total 

necessário para montar o fluxo de caixa do projeto ao longo do tempo. 
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Tabela 11- Tabela de receitas e despesas ao longo de 10 anos 

 

Fonte: Autoria própria 

5.1 CUSTOS E RECEITAS 

Como a tabela traz os custos de forma mais geral tem-se, a seguir, uma explicação 

mais detalhada de cada valor e como foram calculados. Para realizar o orçamento das 

instalações foi utilizado a plataforma TCPO (Tabelas de Composição de Preços para 

Orçamentos), que segundo o próprio site “é a base de dados de maior credibilidade na 

indústria da construção civil nacional, …” (PINI, 2020). 



75 

 

 

Esses valores de referência podem sofrer algumas alterações pontuais por conta de 

possíveis negociações ou realidades locais, aqui não consideradas, que levam em conta 

acesso ao tipo de material, mão de obra disponível entre outros. 

 Custos 

 Custo de financiamento 

Como o projeto tem um custo inicial relativamente alto, muitos produtores de médio 

porte não tem os recursos financeiros necessários para sua implantação e por isso é 

importante considerar os custos de financiamento para o estudo da viabilidade. 

Para esses tipos de projetos existem várias possibilidades de financiamento a juros 

bem baixos por se tratar de energia renovável e/ou de acesso ao crédito para o produtor rural. 

Dentre as possibilidades vale ressaltar duas delas uma sendo o programa ABC 

(Agricultura de Baixo Carbono) financiado pelo BNDES voltado para o investimento de 

produtores rurais em projetos que visem a redução da emissão de gases do efeito estufa. Para 

isso é oferecida uma taxa de 6% ao ano com valor máximo de financiamento de até R$5 

milhões por cliente, por ano agrícola e com prazo para pagamento de até 10 anos com 

carência de até 5 anos (BNDES, 2020). 

Outra possibilidade seria a opção do fundo clima para financiamento de projetos 

que visam a mitigação das mudanças climáticas. Os juros dessa modalidade podem variar de 

acordo com o agente financeiro, porém tendo uma taxa máxima de até 4,5% ao ano com valor 

máximo de R$30 milhões por beneficiário a cada 12 meses. Para o pagamento o prazo 

máximo é de 12 anos com uma carência de até 2 anos (BNDES, 2020). 

 Escavação 

Para construção do reservatório principal do sistema é necessário a escavação do 

local previamente definido para a instalação do biodigestor. Por ser um volume relativamente 

grande a ser escavado, em torno de 120 m³ é necessário o aluguel de uma retroescavadeira 

para realizar o trabalho. A figura 34 mostra as dimensões do biodigestor a serem escavadas. 

Os cálculos foram feitos tomando a estrutura como um tronco de pirâmide de base retangular. 
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Figura 34- Dimensões projeto do biodigestor (vista de topo) 

Fonte: Autoria própria 

O valor sugerido para esse tipo de serviço no estado de Minas Gerais já 

considerando o aluguel da máquina com operador, o auxílio de um servente e taxas já 

aplicadas é de R$5,34 por m³ escavado, chegando assim a um valor total de R$640,00 para 

realização total do serviço (PINI, 2020). 

Para instalação da estrutura é necessário também aumentar a área efetiva para 

construção e para isso é necessário realizar um corte no terreno de 1,5 a 2 m no barranco com 

cerca de 1,7 m de altura. Para esse serviço foram adotados valores locais do proprietário por 

ter realizado um trabalho semelhante recentemente. Com isso foram estimadas 2 horas de 

retroescavadeira com um valor de R$100/hora já com a mão de obra incluída, totalizando 

R$200. 

 Geomembrana 

Como já mencionado anteriormente um dos possíveis impermeabilizantes para o 

reservatório do biodigestor é a geomembrana plástica. Com a vala já aberta a instalação desta 

proteção pode ser realizada com certa rapidez por se tratar de um produto já semiacabado 

necessitando apenas adequação às dimensões do local, fixação nas bordas e solda do tecido 

plástico nas emendas quando necessário. 

Este último processo citado tende a ser o mais específico e em alguns casos pode 

ser necessário uma mão de obra diferenciada para a sua realização. Porém esse procedimento 

é bastante semelhante a instalação de geomembrana para lagos, muito comuns no meio rural, 

o que pode facilitar o acesso a esse tipo de profissional para a instalação. 
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Para o cálculo do comprimento da geomembrana deve-se levar em conta não só as 

paredes internas do reservatório, mas também as dimensões e distâncias necessárias para a 

ancoragem da lona. É importante que, além disso, seja considerada uma folga pequena nas 

laterais, pois como todo o sistema é exposto a variações de temperatura e o material plástico 

tende a expandir e contrair, essa folga é necessária para evitar possíveis rasgos na estrutura. 

Nas imagens 5.2 e 5.3 tem-se o esquema com as dimensões a serem consideradas.  

As geomembranas quando submetidas a um ambiente de 25°C e submersas por água 

podem chegar a uma vida útil de até 40 anos o que é uma boa estimativa para o projeto em 

questão (LODI, 2003). 

 

Figura 35- Dimensões projeto do biodigestor plano de corte frontal 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 36- Dimensões projeto do biodigestor plano de corte lateral 

Fonte: Autoria própria 
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Com as dimensões de projeto e uma folga de 0,70 m em cada lateral, chega-se a uma 

lona de aproximadamente 12 x 25 m totalizando 300 m². Segundo o site TCPO o valor por 

m² aplicado, já considerando mão de obra para solda e instalação de tubulações, 

geomembrana de 0,5 mm de espessura e todas as taxas e impostos cabíveis, o valor por m² 

fica em R$21,88, totalizando R$6.564,00 para a impermeabilização total do reservatório 

(PINI, 2020). 

 Instalação da tubulação 

As tubulações do sistema podem ser divididas em 2 tipos, sendo uma de esgoto para 

levar os dejetos da caixa de entrada até o biodigestor e o digestato para a lagoa de 

estabilização e a outra de gás que tem início na saída do gasômetro indo até a sala de 

máquinas nos pontos de consumo. 

Para a tubulação de esgoto serão utilizados canos de PVC de 150 mm de diâmetro. 

O valor de referência para esse serviço já incluindo material, insumos necessários, mão de 

obra e as taxas aplicáveis é R$32,44 por metro de tubulação a ser aplicado. Levando em 

consideração uma distância de 65 m do biodigestor até a lagoa de estabilização e de 3 m da 

caixa de entrada até o biodigestor, é necessário instalar 68 m de tubulação totalizando 

R$2.205,00 (PINI, 2020). 

Já para a tubulação de gás optou-se pelo tubo PEX multicamadas por ser uma 

tubulação relativamente barata, resistente e de fácil instalação. Levando em consideração a 

distância de 60 m do gasômetro até a sala de máquinas e o valor de instalação da tubulação, 

já com todos os custos agregados, de R$19,30 tem-se um gasto total de R$1.158,00 (PINI, 

2020). 

 Lona Superior (Gasômetro) 

Para a geração e captura do gás metano é essencial a colocação de um gasômetro 

recobrindo o reservatório. No caso deste projeto o gasômetro será feito de geomembrana 

flexível de material polimérico (PVC ou PEAD) com 1 mm de espessura para que a mesma 

possa resistir às variações de temperatura e condições climáticas do local. 

Outra função dessa lona é conceder pressão ao gás armazenado, onde o próprio peso 

da lona ajuda a pressurizar o interior do reservatório. 

Tendo em mente que a área do biodigestor a ser coberta pela lona tem 6 m de largura 

por 18,8 m de comprimento e que essa lona é fixada na canaleta ao redor do reservatório, foi 
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adicionado 1 m a mais em cada lateral da lona para que possa ter uma folga para sua fixação. 

A figura 37 traz uma representação das dimensões consideradas para o cálculo da lona do 

gasômetro. 

  

Figura 37- Dimensões para cálculo da lona superior 

Fonte: Autoria própria 

Para fins de cálculo a seção transversal da lona foi aproximada de um semicírculo 

de 140° de perfil com diâmetro (D) de 6,32 m. Utilizando a Eq. 7 pode-se se encontrar o 

comprimento de arco da seção de corte da lona. 

 

𝐶 = 𝜋 ∗ 𝐷 ∗
140

360
= 7,72  

(7) 

 

Adicionando a folga para fixação nas laterais tem-se dimensões de 20,8 m de 

comprimento por 9,72 m de largura para a lona, sendo assim uma membrana retangular de 

aproximadamente 21 x 9,8 m. 

Para o cálculo do volume calculou-se a área da seção transversal aproximada do 

gasômetro e multiplicando pelo comprimento total chegou-se ao volume útil para 

armazenamento de biogás. A Eq. 8 traz os valores encontrados. 

 

𝐴𝐶 = (𝜋 ∗
𝐷

4
∗
140

360
) −

 ∗ ℎ

2
= 9,22  ² 

(8) 

 

 

Nível do solo 

Lona 
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onde, AC é a área do círculo; 

 D o diâmetro do círculo; 

 B é a largura do biodigestor; 

 h é a distância do solo ao centro da circunferência. 

Multiplicando-se esse valor pelo comprimento da lona temos um volume de 173,3 

m³ de biogás a ser armazenado. 

Com esses cálculos é possível estimar uma lona de 206 m² aproximadamente e como 

o valor cotado para esse tipo de material, considerando uma espessura de 1 mm, foi de 

R$34,29 já com mão de obra de instalação incluída tem-se um valor estimado de R$7.063,00 

(PINI, 2020). 

 Ancoragem da lona 

A estrutura para a fixação da lona superior como já citado é uma canaleta com cerca 

de 24 cm de vão interno e 40 cm de altura ao longo do perímetro do sistema, posteriormente 

preenchida com água. A figura 38 traz uma representação da caneleta de fixação já com a 

coluna d’água.  

 

Figura 38- Projeto canaleta lateral para fixação da lona superior 

Fonte: Autoria própria 

Outra função desta estrutura é evitar que, em caso de chuvas, entre água no 

reservatório, funcionando como uma barreira física. A canaleta será construída com blocos 

de concreto parcialmente enterrados no solo. A estrutura circunda todo o biodigestor tendo 

52 m ao longo do perímetro, 0,65 m de largura e dimensões internas como já citadas. 
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Para este tipo de construção o valor obtido foi de R$129,56 por m construído, desta 

forma totalizando um orçamento necessário de R$6.581,12 para esta etapa (PINI, 2020). 

 Caixa de entrada 

Para esse projeto especificamente foi projetada uma caixa de entrada um pouco 

maior do que a convencional pelo fato da propriedade não contar com tubulações que levem 

o esterco diretamente ao biodigestor e por grande parte desse dejeto ser coletada a cada três 

dias, gerando um grande volume de entrada quando isso ocorre. 

Além de ser o recipiente intermediário entre a geração e o sistema, a caixa de entrada 

é utilizada para dissolver o esterco em água e por isso foi projetada com dois reservatórios 

como já citado. Assumindo as dimensões de projeto chega-se a uma estrutura com 24 m² de 

parede construída. Levando em conta que será construída em blocos de concreto é possível 

adotar o valor unitário de construção de R$109,62 e dessa forma totalizando R$2.630,88 para 

a construção da caixa de entrada (PINI, 2020). 

Além disso, na parte interna há uma comporta feita em chapa de aço com duas 

cantoneiras sendo utilizadas como guia para possibilitar a abertura e fechamento do 

reservatório e uma tela em aço inox que permite a passagem somente da fração líquida já 

dissolvida do substrato. Esses custos podem variar bastante com a localidade e por não serem 

muito representativos não foram aqui considerados. 

 Boiler a gás 

O boiler a gás é importante para que o gás possa ser utilizado para o aquecimento 

de água que hoje é feito por meio de energia elétrica. 

Hoje, na propriedade, a água quente do curral é utilizada em apenas um ponto de 

consumo e apenas para esterilização dos equipamentos da ordenha, portanto, o boiler 

utilizado não precisaria ter grande vazão de saída diminuindo desta forma o custo do 

equipamento. 

Com esses parâmetros foi feito uma busca de produtos e verificou-se que os valores 

variam entre R$3.800,00 e R$4.200,00 e, portanto, o valor médio no momento da cotação foi 

adotado como R$4.000,00. 

 Compressor 

Apesar de não ser um equipamento necessário para a geração do gás o compressor é 

essencial por ser ele o responsável por possibilitar que o gás seja utilizado nas cozinhas em 
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botijões. Para que isso seja possível o gás deve ser envasado e levado até os pontos de 

consumo. 

Na maioria dos lares brasileiros é utilizado o botijão P13 que tem capacidade de 

31,5 L e pressão de serviço de aproximadamente 16 atm. Esse modelo, quando cheio com 

GLP pode atender uma família de 5 pessoas durante um mês aproximadamente. Utilizando 

essas mesmas condições e medidas para o envase do biogás e uma temperatura ambiente de 

30°C é possível obter um valor para massa do mesmo a ser utilizada. Aproximando o valor 

da massa pela equação geral dos gases ideais tem-se que: 

 
 

 
=

𝑃𝑎𝑏𝑠
𝑅 ∗  

 

 

(9) 

 

 

0,0315
=
(16 + 1) ∗ 101,3 ∗ 10³

(287 ∗ 303)
 

 

 

 

 = 0,62    

 
 

 

onde: R é a constante dos gases em J/kg K; 

Pabs é a pressão absoluta; 

T é a temperatura em Kelvin; 

V é o volume do reservatório; 

m é a massa do gás. 

Tal quantidade de massa possível a ser envasada não viabilizaria o comércio de 

biogás em botijões convencionais de GLP visto que os modelos P13 tem um potencial 

calorífico muito maior quando comparados com apenas 0,62 kg de biogás. Portanto só seria 

possível o uso de biogás em botijões para o consumo das famílias da própria fazenda por ser 

relativamente fácil envasar os botijões em um intervalo menor de tempo. 

Uma solução seria a aquisição de reservatórios maiores de alta pressão para envase 

de maiores quantidades de gás o que acarretaria em novos custos para o projeto que não serão 

contabilizados neste estudo. 
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Portanto, assim como os outros equipamentos foi feita uma cotação de mercado dos 

modelos possíveis e chegou-se à conclusão de que para compressores que atinjam 250 PSI 

ou 17 atm, que seria o limite máximo do botijão P13, o investimento seria muito alto, portanto 

para fins de cotação foram utilizados compressores com capacidade de 175 PSI. Caso o 

proprietário opte por adquirir maiores reservatórios para o gás ainda assim esse equipamento 

suprirá suas necessidades. Esse equipamento pode ser encontrado no mercado por valores 

em torno de R$3.500,00 

 Válvulas e acessórios 

Como já mencionado anteriormente o projeto deve contar com válvulas para garantir 

o bom funcionamento e a segurança do sistema e também alguns filtros para que o gás possa 

ser utilizado com maior eficiência. 

Por não representarem gastos tão significativos dentro do valor global do projeto foi 

estipulado um valor de R$500,00 para a aquisição de válvulas e montagem dos filtros que 

utilizam apenas materiais simples e baratos que muitas vezes podem ser refugos da obra 

como tubulação PVC. 

Dentro desse valor estão contemplados o filtro de limalha de ferro, o borbulhador e 

as válvulas a serem utilizados no sistema que são duas válvulas de segurança, uma na saída 

do gasômetro para que se a produção exceda a capacidade de armazenamento o gás seja 

dissipado e uma na área de envase para garantir que a pressão não atinja níveis superiores ao 

suportado pelo reservatório. Além disso, serão instaladas algumas válvulas globo para abrir 

e fechar a passagem de gás e registros na tubulação de esgoto para que seja possível realizar 

qualquer tipo de manutenção. 

 Motor de rabeta 

Esse equipamento foi adicionado ao projeto com o único intuito de facilitar a 

homogeneização dos dejetos em água na caixa de entrada antes da abertura da comporta. 

Essa foi uma solução encontrada para adaptar o que se tem em grandes plantas de geração de 

biogás, porém com um custo compatível com o projeto. A figura 39 mostra um exemplo de 

um homogeneizador que deve ser acoplado em um trator para utilização em grandes lagoas 

de dejetos. 
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Figura 39- Homogeneizador de esterco para grandes propriedades 

Fonte: (GEA, 2020) 

Esse tipo de motor é comumente utilizado em pequenos barcos e é composto por 

um motor à combustão e um eixo com um hélice. O valor deste equipamento no momento 

da cotação estava em torno de R$1.100,00 podendo esse investimento ser feito a qualquer 

momento, mesmo que a operação já tenha iniciado, caso haja a necessidade de ganhar tempo 

e qualidade durante a homogeneização. A figura 40 mostra um motor de rabeta que poderia 

ser acoplado ao sistema. 

 

Figura 40- Motor de rabeta a ser adaptado como homogeneizador 

Fonte: (PANTANEIRO, 2020) 
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 Reforma da esterqueira 

Como já citado a propriedade conta com uma estrutura que no passado teria sido 

usada para armazenagem de esterco e para o novo projeto assumirá a função de uma lagoa 

de estabilização recebendo o efluente do biodigestor. Porém, para que isso seja possível serão 

necessários alguns reparos que consistem basicamente em fechar alguns buracos existentes e 

selar internamente para evitar vazamentos. 

Por isso, para um cálculo estimado foi tomado como valor unitário o valor de 

construção de uma nova estrutura de concreto desse mesmo padrão e para área a ser 

construída estimou-se 20% da área total. A esterqueira de 8 x 4 x 1,2 m tem 28,8 m² de parede 

sendo 5,76 m² referentes a 20% desse valor. Adotando esta área e o valor unitário de 

R$396,62 por m³ e uma parede de 0,20 m de espessura uma boa aproximação para os custos 

de reforma da esterqueira gira em torno de R$456,90 (PINI, 2020). 

 Manutenção 

Segundo Leão (2008), com o passar do tempo os equipamentos necessitam cada vez 

mais de manutenção e por isso esse custo é diretamente proporcional ao seu uso e tempo de 

vida. Para o cálculo do valor médio desta despesa pode-se adotar um método que prevê uma 

reserva de um valor proporcional ao valor original do equipamento por um determinado 

número de horas utilizado. 

A abordagem sugerida pelo autor propõe um custo de manutenção de 0,5% do valor 

do equipamento a cada 160 horas de uso. Para isso foi utilizado o seguinte cálculo para 

estimar este valor. 

 

𝐶𝑢    𝑝 𝑟 ℎ 𝑟 = 0,005 ∗
 𝐸𝑁

160
 

 

(10) 

 

onde: VEN é o valor do equipamento novo. 

Desta forma a tabela 12 traz uma estimativa de valor de manutenção total e para 

cada equipamento com base na estimativa de horas anuais de operação de cada um deles. Os 

equipamentos considerados para o cálculo de manutenção foram apenas os equipamentos 

mecânicos os quais demandam uma manutenção periódica, já a geomembrana por exemplo 

não se aplicaria neste caso por não demandar manutenção ao longo do tempo, apenas sua 

substituição ao final da vida útil. 
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Tabela 12- Valor de manutenção de equipamentos 

 

Fonte: Autoria própria 

 Depreciação 

Para fins de estimativa o valor de depreciação dos equipamentos e estruturas foi 

calculado adotando o conceito de depreciação linear onde, com base na vida útil sugerida 

para cada item pode-se obter seu percentual de depreciação anual assim como mostra a Eq. 

11. 

 

𝐷 𝑝𝑟 𝑐  çã    𝑢 𝑙 =
1

 𝑈𝐸
 

 

(11) 

 

onde: VUE é a vida útil estimada do bem. 

 

Para este projeto os parâmetros de vida útil por categoria de equipamentos foram 

estimados pelos autores e na tabela 13 é possível verificar o item, a categoria a qual foram 

inseridos, a vida útil total estimada, o percentual e o valor anual de depreciação. A vida útil 

da geomembrana como já citado foi tomada como sendo de 40 anos. 

Equipamento Uso (horas/ano) custo por hora custo anual Tipo

Motor de rabeta 180 R$ 0,03 R$ 6,19 Opcional

Gerador 1825 R$ 0,11 R$ 199,61 Opcional

Compressor 105 R$ 0,11 R$ 11,48 Essêncial

Boiler à gás 1825 R$ 0,13 R$ 228,13 Opcional

Total R$ 445,41

Manutenção dos equipamentos
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Tabela 13- Depreciação de equipamentos por ano 

 

Fonte: Autoria própria 

 Gerador ciclo Otto 

Como citado anteriormente é possível converter o biogás em energia elétrica 

utilizando um gerador. No caso da propriedade em questão o único equipamento hoje que 

poderia se beneficiar da energia gerada seria a ordenhadeira, pois o perfil de consumo do 

equipamento não é tão alto e por estar também na sala de máquinas facilitando sua conexão 

ao gerador. 

Hoje a fazenda conta com um gerador de pequeno porte (6.5 kVA) porém o mesmo 

funciona em ciclo diesel o que não permitiria sua conversão direta para biogás. Portanto, caso 

o proprietário opte por usar o gás na geração elétrica a forma mais simples seria a aquisição 

de um gerador ciclo Otto e adaptá-lo ao biogás. 

O investimento inicial de R$3.500,00 é referente ao valor médio de mercado na data 

de pesquisa do gerador de 6.5 kVA. Esse gerador ainda pode ser utilizado para outros 

equipamentos gerando assim ainda mais economia. 

 Receitas 

 Gás de Cozinha 

Hoje no sítio residem 4 famílias e cada uma delas utiliza cerca de um botijão de gás 

mensalmente. Segundo o proprietário, na região, o botijão de gás atualmente custa em média 

R$80,00. Portanto o gasto médio das famílias com gás de cozinha seria de R$320,00 por mês 

totalizando um gasto total anual de R$3.840,00. 

Segundo Macedo Silva (2019), 1 m³ de biogás tem um poder calorífico de 0,45 L 

de GLP, portanto um botijão completo com 31,5 L representaria um total de 70 m³ de biogás, 

Bem VUE (anos) Valor Depreciação a.a. (%) Deprecição a.a. (R$)

Motor de rabeta 10 R$ 1.100,00 10% R$ 110,00

Gerador 17 R$ 3.500,00 6% R$ 205,88

Compressor 15 R$ 3.500,00 7% R$ 233,33

Boiler à gás 20 R$ 4.000,00 5% R$ 200,00

Geomembrana 40 R$ 6.564,00 3% R$ 164,10

Gasômetro 40 R$ 7.063,74 3% R$ 176,59

Total R$ 1.089,91

Depreciação
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com isso pode-se afirmar que o gasto mensal de biogás para o uso doméstico seria de 280 

m³. 

 Biofertilizante 

Apesar de não ser o principal produto gerado pela biodigestão, o biofertilizante pode 

ter grande impacto quando utilizado em culturas locais por diminuir drasticamente a 

dependência de produtos químicos e a redução dos gastos com fertilizantes e algumas vezes 

até aumentando a produtividade. 

Segundo o proprietário, os gastos com adubação anual são pequenos, porém alguns 

compostos utilizados podem ser integralmente substituídos por uma aplicação periódica de 

biofertilizante. Por exemplo, anualmente são utilizados 5.000 kg de esterco de frango com o 

custo médio de R$190,00 por tonelada e aplica-se o composto 20.05.20 de NPK no canavial 

de 0,5 ha o qual segundo EMBRAPA (2020a) são recomendados 1000 kg/ha o que com o 

preço médio deste composto de R$1.100,00 por tonelada daria um gasto anual de R$550,00, 

totalizando R$1500,00 economizados anualmente com a substituição dos fertilizantes. 

No caso da fazenda em questão o biofertilizante também poderia ser utilizado no 

plantio de capim ou até em uma nova cultura como milho para alimentação do gado, o que 

poderia aumentar a produtividade de leite com uma alimentação mais rica para os animais. 

Porém custos e receitas como estas não serão levados em conta no presente estudo por 

dependerem de outros fatores que não são de interesse neste momento. 

O que pode ser feito nessa situação é adotar um preço de venda para o biofertilizante 

excedente entendendo que há outros produtores no local que poderiam se beneficiar com esse 

produto. Porém este valor não foi considerado para fins de viabilidade econômica, pois seria 

necessária uma pesquisa de mercado local mais aprofundada para a composição de preço 

deste produto. Entende-se que a logística de distribuição não é simples por se tratar de um 

produto em estado líquido e bastante volumoso, porém se ofertado com um valor abaixo do 

valor de mercado pode ser bastante atrativo. 

 Aquecimento de água 

Para calcular o retorno do aquecimento da água foi considerado o sistema atual que 

supri as necessidades do local e calculado seu gasto anual com consumo de energia elétrica 

que seria substituído pelo uso do biogás. Hoje a propriedade utiliza um boiler elétrico com 

potência de 3 kW o qual pode-se considerar uma média de uso diário de 5 horas em todos os 

dias do mês o que representa um gasto mensal de 450 kWh por mês. 
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Com esses parâmetros calcula-se um gasto anual de energia em torno de 5400 kWh 

e com o valor da energia de R$0,56 por kWh é possível estimar uma economia de R$3.024,00 

por ano (CEMIG, 2020). 

Segundo M. da Silva, et al. (2005), um boiler de acumulação adaptado para biogás 

tem uma eficiência térmica de 68%. Para a avaliação do sistema foi utilizado um boiler 

modelo Cumulus VTG de 200 L que segundo o fabricante tem uma potência média de 11 

kW o qual adotando o mesmo padrão de consumo do boiler elétrico tem-se um consumo 

mensal de 1.650 kWh totalizando ao ano 19.800 kWh. Considerando a eficiência térmica é 

possível verificar um gasto de aproximadamente 380 m³ de biogás ao mês. A tabela 14 traz 

os valores de potencial calorífico de acordo com o gás. 

Tabela 14- Potencial calorífico de acordo com o gás 

 

Fonte: Adaptado de (MELEGARI DE SOUZA, 2016) 

 Ordenhadeira 

Outra forma de utilização do biogás na propriedade pode ser na geração de energia 

para alimentar alguns equipamentos utilizados na sala de máquinas. O principal deles seria a 

ordenhadeira e como a mesma utiliza um motor de 2,2 kW e funciona em média 5 horas ao 

dia em todos os dias do mês, tem-se um consumo anual de energia de 3.960 kWh. Adotando 

o valor da energia elétrica na região de R$0,56 por kWh a economia anual de energia elétrica 

seria de R$2.217,60 (CEMIG, 2020). 

Segundo Melegari de Souza (2016) um motor ciclo Otto adaptado a biogás tem uma 

eficiência de 25% o que representaria uma necessidade de uso de biogás de aproximadamente 

210 m³ do gás ao mês. 

Gás PCI (kcal/m³) PCI (kWh/m³)

Metano 8500 9,88

Propano 22000 25,57

Butano 28000 32,54

Gás de coqueira 4400 5,11

Gás de cidade 4000 4,65

Gás natural 8554 9,94

Biogás 5500 6,39

Poder calorífico
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5.2 ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICA 

O estudo da viabilidade econômica desse projeto foi feito através do método do VPL 

(Valor Presente Líquido) para isso foi montado o fluxo de caixa estimando um investimento 

inicial de R$40.101,37, porém já no início da implantação do projeto é possível verificar seus 

retornos financeiros e, portanto, já no ano zero foram consideradas entradas de caixa 

referentes ao aproveitamento do gás e uso do biofertilizante de R$10.581,60, tendo assim um 

balanço negativo de R$29.519,77 nesse período. Ao longo dos anos seguintes espera-se uma 

constância no fluxo de caixa devido ao tipo de projeto a ser implementado sendo assim o 

projeto gerará uma receita anual de R$9.046,28. 

Como apresentado anteriormente, devido ao tipo de projeto, tem-se a possibilidade 

de taxas de financiamento bem atrativas. Para fins de avaliação de viabilidade foi tomada 

como taxa mínima de atratividade do projeto (TMA) a maior taxa de juros para financiamento 

do projeto de 6% a.a. simulando assim o cenário menos favorável dentre os apresentados. 

O horizonte temporal utilizado para o cálculo do VPL foi assumido como sendo 

igual a menor vida útil entre os equipamentos levantados para a concepção do projeto, sendo 

ela a vida útil do motor de rabeta estimada em 10 anos. Após este período seria necessário a 

substituição do motor acarretando assim em novos custos e na necessidade de um 

replanejamento do fluxo de caixa. 

A tabela 15 traz os valores de fluxo de caixa do ano 0 ao ano 10. A coluna de valor 

presente é referente ao valor de cada quantidade de dinheiro analisada na data presente 

aplicando a taxa de desconto referente ao financiamento, já o VP acumulado é o somatório 

de todos os fluxos a valor presente na data indicada. Além desses parâmetros foi feita uma 

análise em paralelo da taxa interna de retorno do projeto em cada período de tempo.  
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Tabela 15- Análise de viabilidade econômica do projeto 

 

Fonte: Autoria própria 

Nota-se que nos primeiros 3 a 4 anos o projeto não é lucrativo, muito devido ao 

investimento inicial alto e também a entrada de caixa anual que mesmo sendo relevante não 

é a mais expressiva que um sistema como esse poderia apresentar. Porém mesmo com essas 

características o projeto apresenta um período de retorno relativamente curto comparando 

com a durabilidade da sua estrutura e de seus componentes. 

 É válido ressaltar que por não apresentar grandes gastos de manutenção futuros 

quanto maior for a análise temporal do projeto maior tende a ser sua rentabilidade.  

  

Taxa de desconto 6%

Período (Ano) Fluxo de caixa Valor presente VP Acumulado TIR

0 -R$ 29.519,77 -R$ 29.519,77 -R$ 29.519,77 -

1 R$ 9.046,28 R$ 8.534,23 -R$ 20.985,54 -69%

2 R$ 9.046,28 R$ 8.051,16 -R$ 12.934,38 -27%

3 R$ 9.046,28 R$ 7.595,43 -R$ 5.338,95 -4%

4 R$ 9.046,28 R$ 7.165,50 R$ 1.826,55 9%

5 R$ 9.046,28 R$ 6.759,91 R$ 8.586,46 16%

6 R$ 9.046,28 R$ 6.377,27 R$ 14.963,73 21%

7 R$ 9.046,28 R$ 6.016,29 R$ 20.980,02 24%

8 R$ 9.046,28 R$ 5.675,75 R$ 26.655,77 26%

9 R$ 9.046,28 R$ 5.354,48 R$ 32.010,25 27%

10 R$ 9.046,28 R$ 5.051,40 R$ 37.061,65 28%

Soma VPs (Ano 1 ao 10) R$ 66.581,41

VPL do projeto R$ 37.061,65

Taxa interna de retorno (TIR) 28%

Tempo de Payback 3 anos e 9 meses

Fluxo de caixa
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6 CONCLUSÃO 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho foi realizado um estudo de viabilidade econômica para a construção 

de um biodigestor em uma fazenda de pequeno porte situada na cidade de Leopoldina, MG. 

Inicialmente, foi realizado um estudo teórico para conhecer o processo de 

biodigestão, seus principais parâmetros e restrições, e conhecer as diferentes concepções de 

construção de biodigestores disponíveis na literatura. Neste estudo, foram selecionados 

quatro diferentes tipos de biodigestores possíveis de serem utilizados nesse projeto. 

Informações sobre a cidade de Leopoldina tais como população, quantidades de 

cabeças bovinas, série anual de temperaturas, entre outros, foram obtidas a partir de site de 

ministérios e agências nacionais. 

Também foi realizada uma visita técnica à fazenda com objetivo de estudar sua 

topografia e o arranjo das diversas construções existentes, informações necessárias para 

estabelecer o local ideal para construção do biodigestor. Esta visita também serviu para 

conhecer as rotinas produtivas diárias da fazenda, para identificar os possíveis pontos de 

consumo de gás e do biofertilizante produzidos e para estimar a produção de esterco utilizada 

como matéria prima do biodigestor. 

Em seguida, foi definido o biodigestor do tipo canadense como o mais adequado às 

características da fazenda. Foram estabelecidas, a partir da produção estimada de esterco, as 

dimensões adequadas do biodigestor e descritas detalhadamente às diversas etapas do 

processo de construção do biodigestor. 

Finalmente, foi realizada uma análise de viabilidade econômica do projeto. 

Inicialmente, foram estimados todos os gastos com a construção e operação do biodigestor, 

inclusive gastos financeiros resultantes de financiamento bancário. Esta estimativa resultou 

em um custo de construção de R$ 40.101,37 e um gasto anual de R$ 1.535,32, principalmente 

com manutenção e depreciação dos equipamentos. A seguir, foram identificadas as receitas 

previsíveis provenientes do uso do gás como fonte de energia elétrica e calorífera. Estas 

receitas foram estimadas em R$ 9.046,28 anuais. 

Também foram descritos outros ganhos como, por exemplo, o impacto ambiental 

positivo resultante da redução do uso de fertilizantes, a correta destinação de dejetos evitando 
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a contaminação das águas da região e diminuindo a emissão de gases poluentes. É importante 

destacar que apesar de importantes, e por si só justificarem a construção do biodigestor, estes 

ganhos não foram contabilizados na análise de viabilidade financeira por dificuldades 

encontradas na sua monetarização. 

Aqui vale ressaltar que o papel de um engenheiro mecânico é fundamental para o 

desenvolvimento de um projeto como este em vários aspectos e em diferentes etapas da sua 

concepção. Dentre as suas competências pode-se citar o dimensionamento das estruturas para 

manipulação e armazenamento de gás, avaliação da forma mais eficiente de utilização do 

combustível gerado e até em alguns outros casos a aplicação de sistemas de mecanização 

para otimização do sistema. 

6.2 RESULTADOS OBTIDOS 

Com os estudos realizados chegou-se à conclusão de que é totalmente viável do 

ponto de vista técnico a implementação de um biodigestor para tratamento de resíduos de 

vacas leiteiras. Do ponto de vista econômico o projeto se mostrou rentável, com um prazo de 

retorno bem abaixo do tempo de uso estimado para o sistema. Do ponto de vista ambiental é 

possível já prever a redução de alguns impactos significativos ao meio ambiente. 

6.3 SUGESTÃO PARA FUTUROS ESTUDOS 

Com o objetivo de aprimorar sistemas deste tipo, sugere-se, como possíveis 

desdobramentos desta pesquisa, o estudo de alternativas para consumo de biogás por sistemas 

residenciais e/ou agropecuários a fim de aumentar o valor agregado de sua produção. 

Além disso sugere-se um estudo mais profundo sobre custos agregados com o 

objetivo de englobar valores referentes aos gastos com projeto de engenharia para 

desenvolver o sistema e com possíveis custos decorrentes de práticas de segurança, uma vez 

que esse tipo de projeto pode oferecer riscos de corrosão, asfixia e explosão, e de 

acompanhamento periódico necessário para o sistema como um todo. 

Outro aspecto sugerido para o aprofundamento da discussão é a avaliação de 

impacto de procedimentos e tecnologias durante a operação do biodigestor que possam 

aumentar a eficiência na geração de biogás e no tratamento de resíduos. Dessa forma os 

investimentos poderiam ser otimizados aumentando assim a relevância desses projetos. 
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Por fim, entende-se que estudos para desenvolvimento e popularização desse tipo 

de tecnologia são de extrema relevância para o cenário nacional, no qual cada vez mais as 

energias renováveis vêm ganhando espaço. Projetos desta natureza mostram-se 

economicamente rentáveis e por isso podem ser uma alternativa viável para alavancar o 

desenvolvimento sustentável nacional. 
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