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Biodigestor: Energias Renováveis como Fonte Sustentável

Resumo: Sustentabilidade e educação ambiental, trazendo como retorno para as

pessoas econômica em energia e gás, estimulando cada vez mais a reutilização do

lixo orgânico gerado da maneira adequada, ao invés do descarte em ruas e córregos

como acontece normalmente. Este projeto se torna necessário para a geração de

novas  energias  e  a  resolução  de  alguns  problemas  ambientais,  apresentando

soluções práticas e acessíveis  para que possa atingir  a população de um modo

geral.  Devido  a  necessidade  de  economia  com os  recursos  naturais  visamos  a

instalação do biodigestor no maior número de residências, contribuindo na redução

do  impacto  ambiental.  Levar  a  todos  a  conscientização  de  que  devemos  nos

preocupar  com  o  futuro  da  humanidade,  com  cada  um  fazendo  a  sua  parte,

começando com o descarte adequado do lixo, evitando que haja acumulo nas ruas e

nos  córregos  ocasionando  alagamentos  e  demais  transtornos.Cumprindo  com  o

papel  de  futuros  engenheiros,  preocupando-se  com  a  dimensão  dos  problemas

ambientais existentes e buscando soluções acessíveis a toda a população. Levando

em consideração a preocupação ambiental com a quantidade de lixo gerado e com o

descarte  apropriado  do  mesmo,  e  o  aproveitamento  dos  gases  gerados  pela

degradação  da  matéria  orgânica,  tendo  em  vista  a  utilização  do  biogás  para  a

transformação de energia elétrica  e gás,  o  que atualmente é pouco aproveitado

havendo  desperdícios  desses  gases  devido  ao  descarte  inadequado,  foi

desenvolvido  o  Biodigestor,  que  é  um  equipamento  usado  para  a  produção  de

biogás,  uma  mistura  de  gases  produzidos  por  bactérias  que  digerem  matéria

orgânica  em  condições  anaeróbicas.  Visando  um  futuro  com  a  reeducação  da

população podemos reaproveitar  nosso próprio  lixo como energia,  sem dúvida o

biodigestor será um capítulo fundamental para a sustentabilidade ambiental. Devido

ao  alto  índice  de  poluição  no  planeta  e  as  mudanças  que  vem  acarretando,

prejudicando diretamente  a humanidade,  tornou-se imprescindível  que a  atenção

mundial se volte para este problema.

Palavras-chave: sustentabilidade, biodigestor, meio ambiente.



INTRODUÇÃO

As fontes de energia esgotáveis são caracterizadas por ser uma fonte limitada

de energia, ou seja,  sua má utilização em grande escala além de gerar grandes

danos em alguns casos irreversíveis ao meio ambiente, também existem grandes

chances  de  acabar  e  nos  privar  de  várias  tecnologias  conquistadas  graças  aos

desenvolvimentos  e  conquistas  obtidas  a  partir  destas  formas  de  energia.  Os

combustíveis fósseis (derivados do petróleo e do carvão mineral) são exemplos de

energia  esgotáveis  no  planeta.  Os  mesmos  contribuem para  vários  avanços  do

homem,  mas  são  classificados  como  grandes  responsáveis  pela  poluição  no

planeta. Além dessas energias citadas, também podemos observar a energia eólica,

hidráulica  (com  forte  desenvolvimento  no  Brasil),  energia  nuclear,  geotérmica,

gravitacional, e energia de biomassa, gerada a partir  da decomposição em curto

prazo de materiais orgânicos, obtendo a produção de metano e o convertendo em

energia. A energia de biomassa vem ganhando cada vez mais espaço na sociedade

industrial.  Este  termo  vem  ganhando  alta  repercussão  graças  as  preocupações

relacionadas às fontes de energia.  Hoje,  a  energia da biomassa é resultante da

queima  direta  de  materiais  orgânicos  em  usinas  termelétrica.  Já  a  energia  de

biomassa, obtida a partir  do biogás gerado em biodigestores e reatores, é ainda

mais  renovável  que  a  gerada  com  a  queima  direta  de  biomassa,  por  gerar

baixíssimas quantidades de poluentes (praticamente nulo), contribuindo assim, para

a diminuição do efeito estufa e aquecimento global, dois assuntos muito debatidos e

preocupantes nas atualidades.

A palavra sustentabilidade,  em sua definição literal,  significa dar suporte a

alguma condição, algo ou alguém, é a condição para um processo ou tarefa existir.

Atualmente, o termo é utilizado para designar o bom uso dos recursos naturais da

Terra, como a água, as florestas e etc.

O termo Sustentabilidade empresarial é o conceito que define a preocupação

das empresas com a preservação do meio ambiente onde estão inseridas, com o

planeta e com a comunidade local, está diretamente ligado com responsabilidade

social. 

Biodigestores  são  equipamentos  de  fabricação  relativamente  simples,  que

possibilitam  o  reaproveitamento  de  detritos  para  gerar  gás  e  adubo,  também



chamados de biogás e biofertilizantes. O biodigestor geralmente é alimentado com

restos de alimentos e fezes de animais, acrescidos de água.

Dentro do aparelho, esses detritos entram em decomposição pela ação de

bactérias anaeróbicas (que não dependem de oxigênio). Durante o processo, todo o

material  orgânico  acaba  convertido  em  gás  metano,  que  é  utilizado  como

combustível em fogões de cozinha ou geradores de energia elétrica. No caso de

uma granja,  por  exemplo,  o  gás gerado pelas fezes das galinhas é  usado para

aquecer  os  ovos  nas  incubadoras.  O  resíduo  sólido  que  sobra  no  biodigestor

também pode ser aproveitado como fertilizante. "O material orgânico utilizado não

deve  conter  produtos  tóxicos,  pois  matariam  as  bactérias  responsáveis  pela

produção  do  gás",  diz  o  engenheiro  agrônomo  João  Antônio  Galbiatti,  da

Universidade Estadual de São Paulo (Unesp). Para fabricar o aparelho, geralmente

cava-se um buraco no chão, vedando-o com cimento e tijolos. Deve-se deixar uma

porta para colocar os resíduos dentro do biodigestor e poder retirá-los depois. O gás

pode ser  retirado por  meio de um encanamento.  Durante o processo,  a  matéria

orgânica  contida  no  esgoto  é  digerida  pelas  bactérias,  que  atuam  na  falta  de

oxigênio  (por  isso  é  chamado  de  anaeróbico).  Esta  digestão  realizada  pelas

bactérias produz o biogás que pode ser transformado em energia.

 O resíduo líquido deste processo passa por um sistema de limpeza, através de um

filtro biológico. Assim, a água fica limpa e pronta para o uso.

Figura 1: Biodigestor anaeróbico de grande porte nos Estados Unidos

OBJETIVOS

1.1 Objetivos

- Instalação de biodigestores em residências e condomínios.

- Temos como proposta a redução do lixo descartado inadequadamente, a redução

dos gastos com energia elétrica e gás de cozinha.

1.2.1. Objetivo Geral

Reaproveitamento adequado do lixo.



1.2.2 Objetivos Específicos

Sustentabilidade e educação ambiental,  trazendo como retorno para  as  pessoas

econômica  em energia  e  gás,  estimulando  cada  vez  mais  a  reutilização  do  lixo

orgânico gerado da maneira adequada, ao invés do descarte em ruas e córregos

como acontece normalmente.

1.2.3. Metas

Diminuição dos gastos;

Descarte apropriado do lixo;

Menor incidência de enchentes e alagamentos que têm como principal fator a sujeita

espalhada pelas ruas.

1.2.4. Público Alvo

Todas as classes sociais.

METODOLOGIA

Esta pesquisa acontece, primeiramente, de forma exploratória, no que diz

respeito aos contextos necessários para que se trate, posteriormente, de seu cunho

explicativo. Para este tipo de trabalho, são necessárias duas formas de pesquisa:

bibliográfica e documental. Esta será baseada em livros e artigos especializados e

aquela, nas teorias apontadas.

A pesquisa  foi  iniciada  também com a busca  e  o  estudo  de referências

bibliográficas sobre os temas biomassa, biodigestor, biogás, entre outros temas da

ramificação gerada por esses temas centrais. Essa busca e estudo se deu através

da  consultas  a  endereços  eletrônicos,  obteve-se  conhecimento  de  artigos  e

trabalhos  de  pesquisa  desenvolvidos  na  área,  além  de  manuais  sobre  o

funcionamento, execução de montagem, e produção de biodigestores.

Desta forma, todos os procedimentos a serem utilizados serão orientados de

forma  interpretativa,  acompanhando  a  proposta  da  Análise  Crítica  do  Discurso.

Caráter multi e interdisciplinar das atividades constantes da proposta. Pertinência,

qualidade e diversificação das ações constantes na proposta. Relação bilateral com

a  sociedade,  pela  interação  do  conhecimento  e  experiências  acumuladas  na



academia com o saber popular e articulação com organizações da sociedade, com

vistas ao desenvolvimento de sistemas de parcerias interinstitucionais.

Em seqüência, se tomou embasamento em livros, mais especificamente um

livro, que trazia conhecimentos, pesquisas e fundamentos teóricos e práticos sobre

os biodigestores, o que fundamentou e estruturou ainda mais nossa pesquisa. 

DESENVOLVIMENTO

Tendo-se um grande número de matéria orgânica que pode ser utilizada como

biomassa, se dará enfoque em alguns tipos específicos, visando a sustentabilidade

e a produção de energia a partir da biomassa que em obtenção não gere impactos

fortes ao meio ambiente e que se possa utilizar nos biodigestores. Se dispensará

então  a  biomassa  classificada  como  vegetais  lenhosos  (aqueles  os  quais

correspondem as  madeiras,  e  normalmente  são  retirados  da  natureza  de  forma

insustentável, e usados na queima direta), mantendo-se assim parte dos vegetais

não  lenhosos,  os  resíduos  agropecuários,  os  resíduos  urbanos  e  os  resíduos

industriais

Uma maneira de reaproveitamento de matéria que contribui bastante nesses

meios  socioeconômico  e  ambiental,  é  a  utilização  do  descarte  orgânico  em um

sistema de conversão enérgica, um aproveitamento da matéria gerada dentro de

nossas próprias casas para a produção de gás combustível. Isso pode ser feito com

extrema simplicidade em um biodigestor caseiro.

Conforme  a  norma  NBR-10  004  da  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas,

classifica-se o resíduo urbano de três maneiras, que podem ser: perigosos, que são

os  que  apresentam  risco  a  saúde  pública,  podem  prejudicar  o  meio  ambiente

bruscamente, necessitando de tratamento; não-inertes, aqueles os quais são ou se

assemelham ao lixo doméstico; e inertes, aqueles que não se decompõem no solo,

normalmente entulhos de demolições, areias e pedregulhos (os resíduos inertes em

sua  totalidade  não  são  utilizados  nos  processos  de  biodigestão,  e  os  resíduos

perigosos em parte não são reutilizáveis). Por fim, boa parte da matéria proveniente

desse tipo de resíduo considerada orgânica que pode ser utilizada sem gerar risco a

população,  e  possuir  um grau de umidade relativamente  elevado,  é  passível  de

utilização como biomassa em processos de biodigestão.



Estrutura  e  funcionamento  :  Para  a  construção  e  estruturação  de  um

biodigestor, geralmente, é feito uma cavidade na superfície do solo, vedando-a com

cimento  e  tijolos,  pode-se utilizar  também câmaras pré-moldadas para  esse fim,

feitas  em plástico,  fibras  e  até  mesmo metais.  É  necessário  que  uma porta  de

entrada e uma de saída sejam postas para poder colocar a biomassa dentro do

biodigestor e para que haja a retirada da matéria já digerida. O gás, assim, pode ser

retirado por meio de um encanamento normalmente localizado na parte superior do

biodigestor.

Já dentro, os detritos são, podemos dizer, fermentados graças às bactérias

anaeróbicas (bactérias que vivem sem a presença de oxigênio), por isso o sistema

deve  ser  totalmente  isolado  e  com  as  condições  anaeróbicas  (inexistência  de

oxigênio,  temperatura  e  pH idel,  um certo  teor  de  água,  e  nutrientes  tais  como

nitrogênio,  carbono  e  sais  minerais)  perfeitamente  intactas,  só  assim  os

microrganismos  necessários  sobreviverão.  No  processo,  o  material  orgânico  é

digerido por  essas bactérias em um processo que acontece em cadeia,  até que

cheguem as  bactérias  metanogênicas que vão  gerar  o  principal  componente  do

biogás, o gás metano, que acaba sendo utilizado como combustível em fogões de

cozinha ou geradores de energia elétrica. Exemplo: em uma granja, o gás gerado

pelas fezes das galinha é usado para aquecer  os ovos nas incubadoras.  O que

resta, então, também pode ser utilizado como fertilizante.

Com a decomposição das bactérias anaeróbias, obtém-se a formação de uma

grande quantidade de metano, um gás incolor, inodoro, considerado um dos mais

simples  hidrocarbonetos,  possuindo  pouca  solubilidade  na  água  e,  quando  em

contato com o ar, torna-se um composto altamente explosivo. O gás formado a partir

da decomposição de matéria orgânica, também pode ser chamado de biogás.

Em todos os ambientes domiciliares como casas e apartamentos, e até mesmo em

ambientes  profissionais,  como:  escritórios,  prédios  que  tem  função  comercial  e

outros lugares onde a convivência de pessoas é constante; além da área rural que

com as atividades agropecuárias trazem uma gama de matéria desejável, existe a

produção  de  diversos  resíduos,  e  entre  eles  temos  uma grande  parte  orgânica,

totalmente rica em biomassa, como restos de alimento e excreções animais. Em

muitos desses locais o destino dado a esse tipo de resíduo não é mais adequado,

normalmente  é  levado  para  aterros  sanitários  ou  incinerados  sem  qualquer



preocupação com os problemas ambientais que esses processos podem causar. É

aí que entra a proposta do biodigestor caseiro.

Essa proposta acaba indo além de seus objetivos bases (a geração de gás

em uma área urbana e rural que pode ser convertida em energia, ou servir para

aquecimento fazendo a queima direta do gás gerado no processo de biodigestão)

para  atingir  aspectos  sustentáveis  e  altamente  desejados para  a  atual  realidade

global, fornecer economia de gastos com energia e gás, e conseguir criar uma nova

forma de integração social que logo reeduca as próprias pessoas que estarão juntas

para um bem maior, a sustentabilidade daquele local em que o projeto for abrigado.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Construção de um biodigestor em uma residência para avaliar a quantidade

de energia e gás gerados pelo lixo para uma família média de 04 pessoas, e analisar

pontos positivos e negativos.

INFRAESTRUTURA

- Laboratório de informática Unicapital; para o desenvolvimento de pesquisas on-line

em conjunto com a equipe, e digitação de relatórios.

-  Laboratório  de  química  Unicapital;  para  ensaios  práticos  do  projeto  em escala

reduzida, com o propósito de prever possíveis falhas, antes de desenvolver o teste

físico do projeto em escala real.

- Laboratório de engenharia Unicapital; para o aprimoramento dos conhecimentos

práticos quanto à estrutura em alvenaria e os mecanismos hidráulicos, que serão

necessários para a construção do projeto em tamanho real.

- Área externa para teste físico em escala real; terreno cedido por um colaborador do

projeto.

Resultados



Com a  construção  do  Biodigestor  busca-se  a  redução  do  lixo  descartado

inadequadamente, além da geração de produtos ou processos como publicações,

monografias, dissertações, teses, abertura de novas linhas de extensão, ensino e

pesquisa,  impacto  social,  pela  ação  transformadora  sobre  os  problemas sociais,

contribuição à inclusão de grupos sociais, ao desenvolvimento de meios e processo

de  produção,  inovação  e  transferência  de  conhecimento  e  à  ampliação  de

oportunidades educacionais,  facilitando o acesso ao processo de formação e de

qualificação, contribuindo na formulação e implementação e acompanhamento das

políticas públicas prioritárias ao desenvolvimento regional e nacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Biodigestor vem adquirindo cada vez mais espaço na sociedade industrial.

Como fonte energética para residências e fazendas, aquecedores para animais e até

chegando  a  substituir  o  gás  de  cozinha,  os  biodigestores  são  a  junção  de

mecanismos que possibilitam a decomposição de materiais orgânicos como fonte de

energia renovável e pouco agressiva ao meio ambiente. A construção de sistemas

como estes deve ser realizada em ambientes arejados e afastados de fontes de

água limpa,  evitando o vazamento do gás e  substancias que causem danos ao

ecossistema  ali  presente,  fazendo-se  necessário  um  levantamento  sobre  a

construção e utilização do mecanismo antes de posto em prática. Com o objetivo de

desenvolver  pesquisas  cientificas  com base  nos  assuntos  referentes  a  energias

renováveis  dando  maior  destaque  as  energias  de  biomassa,  é  resgatável  a

existência de meios para se adquirir a energia necessária tanto para nosso bem-

estar social, quanto para a garantia de um futuro melhor para as gerações seguintes.

Esta  pesquisa  trás  a  iniciativa  de  um  biodigestor  caseiro  para  áreas  urbanas.

Respeitando os limites do meio ambiente e adquirindo de forma sustentável mais

uma maneira de evoluirmos ajudando a construir um futuro melhor.
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