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RESUMO 

Este projeto visa avaliar a eficiência da biodigestão de resíduos orgânicos gerados no 

campus da Facens, para a produção de energia elétrica. Estima-se que uma pessoa 

produza aproximadamente 1 kg de lixo orgânico por dia e consuma cerca 5 kWh/dia. 

Uma tonelada de resíduo orgânico gera em média 250 m3 de biogás, por sua vez, 1 

m3 de biometano pode gerar de 1,25 a 1,43 kWh de energia. Ou seja, a aplicação do 

processo biodigestão de resíduos orgânicos pode ser muito vantajosa e garantir 

aproximadamente 7,15 % de economia em energia gerada.  

INTRODUÇÃO 

A sustentabilidade é assunto cada vez mais importante, devido aos alarmantes 

sinais que o meio ambiente tem emitido. Um dos tópicos mais populares é a produção 

e utilização de energia. A procura por meios limpos de produzir energia, retorna alguns 

resultados, entre eles o biodigestor. Os biodigestores são equipamentos capazes de 

converter resíduos orgânicos em biogás, basicamente uma mistura de metano e gás 

carbônico, capaz de produzir energia elétrica, térmica ou mecânica.  

O processo de biodigestão é um método sustentável, ambientalmente correto 

e completamente natural, ou seja, utilizá-lo em grande escala não traz prejuízo algum 

ao meio, pelo contrário, só pode trazer resultados positivos (SANTOS; NARDI 

JÚNIOR, 2013). Entretanto, a possibilidade de implantá-lo nas cidades, utilizando 

resíduos orgânicos de condomínios e produzindo energia para abastecê-los, ainda 

que parcialmente, mostra-se atrativa já que a questão financeira não é a única a se 

considerar.  

Além da redução de gastos com energia elétrica, que poderia por si só justificar 

a implantação do processo, há também as questões ambientais. Todo o resíduo 

orgânico que seria destinado, na melhor das hipóteses, para aterros sanitários, seria 

tratado e convertido em energia limpa e mais barata.  

Vale ressaltar que nem sempre o lixo orgânico segue um caminho sustentável 

depois que é descartado, muitas vezes os dejetos acabam poluindo rios e lagos, 

trazendo prejuízos para a fauna e flora local. Além disso, o gás metano é mais 

prejudicial a atmosfera que o gás carbônico, podendo contribuir mais fortemente para 

a elevação do clima do planeta (PRATI, 2010). 



OBJETIVOS 

Avaliar a eficiência de um biodigestor na produção de gás metano, através de resíduo 

orgânico gerado no campus da Facens para geração de energia. 

METODOLOGIA 

O processo utilizado no projeto é o de biodigestão ou digestão anaeróbia, que 

consiste na decomposição de matéria orgânica por microrganismos, na ausência de 

oxigênio. O processo de biodigestão acontece em ambiente anaeróbio e fechado, o 

resíduo depositado no biodigestor é decomposto pela ação de microrganismos 

bacterianos anaeróbios presentes na matéria. O resíduo passa por uma série de 

etapas até se chegar ao biogás, são elas: hidrólise, acidogênese, acetogênese e 

metanogênese (SALOMON, 2007).  

Na primeira etapa, como o próprio nome sugere a matéria orgânica é convertida 

em compostos mais simples, facilitando sua assimilação pelos microrganismos. Essa 

etapa pode acontecer mais rápida ou lentamente de acordo com pH, temperatura, 

tempo de retenção, tamanho e distribuição das partículas.  

A acidogênese se caracteriza pela biodegradação da matéria orgânica em 

ácidos graxos voláteis, hidrogênio, dióxido de carbono e álcoois, por bactérias 

heterogêneas, dentre as quais se destacam bactérias acidogênicas, predominantes 

no meio e alguns fungos e protozoários. Tais microrganismos tem crescimento rápido 

e a principal reação que realizam é produção de ácido acético.  

Durante a fase chamada de acetogênese, a matéria resultante da fase anterior 

sofre oxidação, a fim de servir de melhor substrato para bactérias metanogênicas. A 

composição da matéria neste momento é hidrogênio, acetato e gás carbônico. Os 

microrganismos nesta etapa têm crescimento lento e as reações, energeticamente 

complexas, podem ser interrompidas pelo excesso de hidrogênio dissolvido. Para 

finalizar a degradação da matéria orgânica, tem-se a metanogênese, fase onde 

metano e gás carbônico são produzidos. (SALOMON, 2007). 

DESENVOLVIMENTO 

Para o presente projeto, utilizou-se um biodigestor contendo aproximadamente 

35% do seu volume útil com matéria orgânica. A Tabela 1 apresenta os dados do 

biodigestor e da matéria orgânica. 



Tabela 1 – Dados do experimento 

Volume total do biodigestor 0,02 m³ 

Massa orgânica total 2,00 kg 

Altura da coluna 0,18 m 

 

O monitoramento dos dados é realizado através de um manômetro acoplado 

ao equipamento e, espera-se observar alteração na medida de pressão interna, assim 

que o processo for iniciado.  

Após 55 dias de monitoramento ainda não se notas medidas de pressão, fato 

que pode ser justificado devido a temperatura ambiente, mais baixas nos meses de 

junho e julho em função da estação do ano. Após o início do processo de biodigestão 

o gás gerado será analisado por cromatografia em um cromatógrafo GC 2010 da 

Schimadzu localizado no laboratório de química da Facens, visando quantificar a taxa 

de geração CH4. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2015. Disponível em:< 

http://www.epe.gov.br/AnuarioEstatisticodeEnergiaEletrica/Anu%C3%A1rio%20Estat

%C3%ADstico%20de%20Energia%20El%C3%A9trica%202015.pdf. > Acesso em: 

19/12/2016. 

PRATI, L. GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DO BIOGÁS GERADO 

POR BIODIGESTORES. 83 f. Monografia (Especialização) - Curso de Engenharia 

Elétrica, Universidade Federal do Paraná, 2010. 

SALOMON, K. R. Avaliação Técnico-Econômica e Ambiental da Utilização do 

Biogás Proveniente da Biodigestão da Vinhaça em Tecnologias para Geração de 

Eletricidade.  219 f. Tese, Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Itajubá, 

Itajubá, 2007.  

SANTOS, E. L. B.; NARDI JUNIOR, G. PRODUÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DE 

DEJETOS DE ORIGEM ANIMAL. 290 f. Monografia (Especialização) - Curso de 

Tecnologia em Agronegócio, Faculdade de Tecnologia de Botucatu-SP, Botucatu, 

2013.  

http://www.epe.gov.br/AnuarioEstatisticodeEnergiaEletrica/Anu%C3%A1rio%20Estat%C3%ADstico%20de%20Energia%20El%C3%A9trica%202015.pdf
http://www.epe.gov.br/AnuarioEstatisticodeEnergiaEletrica/Anu%C3%A1rio%20Estat%C3%ADstico%20de%20Energia%20El%C3%A9trica%202015.pdf

