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1. RESUMO 

 A emissão de gases de efeito estufa (GEE) vem comprometendo a qualidade 

de vida da população mundial. Tal efeito pode ser minimizado pela utilização de fontes 

limpas e renováveis de energia. A degradação biológica anaeróbica da matéria 

orgânica presente nos resíduos sólidos, tais como agropecuários, produz uma mistura 

gasosa de metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), chamado biogás. O objetivo 

desse trabalho foi fabricar um biodigestor economicamente viável, que produz biogás 

a partir de esterco bovino visando a geração de energia elétrica para uma residência 

em área rural, além da utilização do biogás gerado para o cozimento de alimentos e 

da matéria orgânica como biofertilizante. Os resultados mostraram que, após 60 dias 

de biodigestão, a quantidade de biogás produzido a partir de 200 L de esterco bovino 

foi de 7,5 m³ de biogás gerado, numa temperatura média de 21ºC. Os testes 

preliminares com o biofertilizante produzido na digestão anaeróbica do esterco 

mostraram resultados surpreendentes em termos de qualidade das hortaliças 

produzidas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

2015, o número de cabeças de gado bovino no Brasil era de 215,2 milhões, 

despertando uma grande preocupação em relação aos dejetos dos animais que, na 

maioria das vezes, são descartados nos rios e solos, contaminando as nascentes e 

poluindo a atmosfera com o gás metano (CH4), um dos grandes vilões do aquecimento 

global, que é 21 vezes mais poluente que o dióxido de carbono (CO2).  

O gás metano tem um grande poder calorifico, que chega aos 13.249 kcal/kg e 

um alto poder energético, e sua queima revela-se como uma boa alternativa para a 

minimização de impactos ambientais. Em grandes fazendas são construídos 

biodigestores de grande porte, com vedação hermética perfeita para evitar 

vazamentos do biogás e sem a presença do oxigênio, que prejudicaria a vida das 

bactérias anaeróbicas. O biogás formado pode ser utilizado como fonte de energia 

elétrica limpa e barata, principalmente em locais mais afastados dos grandes centros, 

onde as concessionárias apresentam dificuldades para restabelecer o fornecimento 

de energia elétrica em épocas de chuva, além de melhorar a vida dos agropecuaristas, 

que podem ter a possibilidade de automatizar sua propriedade gastando menos 
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energia. O biodigestor também permite produzir adubo orgânico, de alta qualidade, 

que pode ser utilizado nos pastos das fazendas, podendo dobrar a produção de leite.   

 

3. OBJETIVOS 

 O objetivo desse trabalho foi fabricar um biodigestor experimental 

economicamente viável para a geração de energia elétrica, utilizando o biogás 

produzido a partir da degradação anaeróbica de esterco bovino. A matéria orgânica 

do biodigestor pode ser utilizada como biofertilizante nos pastos das áreas das 

fazendas. 

  

4. METODOLOGIA 

 O projeto foi implantado no município de Caçapava-SP entre os meses de 

março e maio de 2017 e contou com a confecção de um biodigestor, composto de 

quatro tambores, sendo: dois tambores de ferro para uso como biodigestor e dois 

tambores de plástico utilizados como controle da pressão do biogás. Para o controle 

da pressão foram utilizados três blocos de cimento de aproximadamente 10 kg cada 

e um medidor de vazão LAO G1.6. Foram utilizados como matéria-prima 200 L de 

esterco bovino para a conversão anaeróbica de matéria orgânica.  O gás produzido 

era conduzido para o tambor de controle de pressão passando entre dois filtros para 

retirada das impurezas do biogás e conduzido até um colchão inflável para 

armazenamento. Toda tubulação do sistema foi construída com PVC soldável, 

mangueiras transparentes e conexões e o gás formado era conduzido até o 

reservatório. Para medir o volume inicial e final foi utilizado uma mangueira 

transparente, que foi conectada em duas saídas, com uma quantidade de água no 

seu interior, sendo dobrada em formato de “U” deixando o ar atmosférico em uma das 

extremidades. A quantidade de biogás produzida foi calculada através de Excel. 

   

5. DESENVOLVIMENTO 

 Quando a pressão aumentava no interior dos biodigestores, o biogás formado 

era direcionado ao tambor de controle de pressão. A altura e o diâmetro do tambor 

foram determinados para a realização do cálculo do volume de biogás gerado               

(V = π·r2·h). No terceiro dia de biodigestão, o reservatório de armazenamento de 
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biogás (colchão inflável) já se encontrava todo inflado, registrando um total de 0,33 m³ 

de biogás, sendo que o volume interno total do colchão era de 0,682 m³. Foi instalada 

uma mangueira em “U” onde o biogás comprimia a água da mangueira, comprimindo 

o ar do outro lado da mangueira, fornecendo dados para calcular a pressão do 

recipiente no interior do reservatório, através da lei dos gases ideais usando equação 

de Boyle-Mariotte (P1*V1=P2*V2). Após 44 dias de produção do biogás foi instalado um 

medidor de vazão LAO G1.6 para averiguar o volume correto no interior do tambor de 

controle de pressão, responsável de elevar a pressão para inflar o reservatório do 

biogás. Os dados foram coletados durante 60 dias e, após esse período, a quantidade 

de biogás produzido a partir de 200 L de esterco bovino foi de 7,5 m³ de biogás gerado 

numa temperatura média de 21ºC. O biofertilizante liquido obtido foi utilizado para 

irrigar uma cultura de hortaliças e plantas e o fertilizante sólido foi disposto diretamente 

na terra. Os resultados preliminares foram surpreendentes e novos testes ainda estão 

sendo realizados, visando a comercialização futura destes adubos orgânicos.  
  

           

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares deste trabalho mostram que em propriedades rurais 

é possível obter e utilizar o biogás para a geração de energia elétrica, minimizando os 

impactos ambientais causados pelos detritos dos animais, bem como produzir 

biofertilizantes para serem utilizados nas lavouras das fazendas. 
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