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RESUMO 

A criação de suínos transformou e evoluiu sensivelmente nas últimas décadas. O 
sistema produtivo passou de um sistema extensivo para intensivo, sendo visto como 
um processo industrializado, com aumento em escala, surgindo a criação confinada, 
que gera grandes quantidades de resíduos, causando grandes problemas 
ambientais. Esse sistema requer um manejo diferenciado ao das esterqueiras, 
usado anteriormente, onde se seguia um alto impacto ambiental. Dentro deste 
contexto, faz-se necessária uma nova disposição para os resíduos produzidos 
(biomassa) e sua reutilização. Seguindo técnicas apropriadas, surgem como opção 
os biodigestores, onde o tratamento e a disposição final dos resíduos da 
suinocultura geram energia elétrica através do biogás e, ainda, possibilitam o 
emprego do efluente residual como fertilizante de solo. Com o objetivo de estudar 
esse sistema produtivo e demonstrar os benefícios ambientais obtidos na 
implantação do mesmo, realizou-se um estudo de caso, na Granja Marmentini, onde 
se constatou a existência de um grande passivo ambiental resultante do destino 
incorreto do resíduo, propondo a construção de um biodigestor e realizando uma 
avaliação de seu desempenho e viabilidade. Levantou-se que a propriedade gera 
2.499,60 Kg de dejetos, que resultam em media 749,7 m3 de biogás, resultando em 
324,62 m3 de metano. Quanto ao biofertilizante, estimou-se que a granja gera 
10.707 litros de dejetos por dia, que resultam em 321 m3 de dejetos por mês. Ao 
analisar a quantidade de nutrientes, contidas nesses dejetos, verificou-se que 674,1 
kg era nitrogênio, 513,6 kg fósforo e 513,6 kg potássio por mês. Com este volume de 
gás metano, obtido a partir do biogás, e de nutriente pelo biofertilizante, a 
propriedade pode ter uma nova renda, sendo de R$ 25,64 por tonelada com a venda 
de créditos de carbono, pela queima do metano, e de R$ 2.219,75/mês, com a 
venda do biofertilizantes. Isso resulta em uma renda anual de R$ 28.793,83, como o 
custo do equipamento foi de R$ 64.999,61 a um valor de manutenção de 4% a.a., 
obteve-se um lucro no terceiro ano de R$ 13.581,92, provando que o 
empreendimento é viável economicamente, além de apresentar grandes ganhos 
ambientais, já que passa de um passivo ambiental para uma nova fonte de renda. 
 
 

Palavras-Chave: Dejetos de Suínos, Passivos Ambientais, Biodigestores, 
Alternativas de Tratamento, Viabilidade Econômica. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The swine creation transformed and evolved significantly in the last few decades. 

The productive system passed of a extensive system for intensive, being seen as a 

industrialized process, with increase in scale, appearing the confined creation, that 

generates great amounts of residues, causing great ambient problems. This system 

previously requires a handling differentiated to the one of the lagoon was, used, 

where if it followed one high ambient impact. Inside of this context, a new disposal for 

the produced residues becomes necessary (biomass) and its reuse. Following 

appropriate techniques, they appear as option the digesters, where the treatment and 

the final disposal of the residues of the swine generate electric energy through 

biogas e, still, make possible the residual effluent job of as the fertilizing one of 

ground. With the objective to study this productive system and to demonstrate the 

gotten ambient benefits in the implantation of the same, a case study was become 

fullfilled, in the Marmentini Farm, where if it evidenced the existence of great 

resultant ambient liabilities of the incorrect destination of the residue, considering the 

construction of a digesters and carrying through an evaluation of its performance and 

viability. One arose that the property generates 2,499, 60 kg of dejections, that result 

749,70 m3 of gas, resulting in 324,62 m3 of methane. How much to the fertilizer, it 

was esteem that the farm generates 10,707 liters of dejections per day, that result in 

321 m3 of dejections for month. When analyzing the amount of nutrients, contained 

in these dejections, verified that 674.1 kg was nitrogen, 513,6 kg match and 513,6 kg 

potassium. With this volume of gas methane, from gas, and of nutrient for the 

fertilizer, the property can have a new income, being of R$ 25,64 for ton with the 

sales of carbon credits, for the burning of the methane, and of R$ 2,219, 75/ month, 

with the sales of the fertilizer. This results in an annual income of R$ 28.793, 83, as 
the cost of the equipment was of R$ 64.999,61 to a value of 4% maintenance 
a.a., got a profit in the third year of R$ 13.581, 92, proving that the enterprise 
is viable economically, beyond presents great ambient profits, since it passes 
of ambient liabilities for a new source of income. 
 

 

Keywords: Pig Waste, Environmental Liabilities, Digesters, Treatment Alternative, 

Economic Viability 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

Durante a evolução da humanidade, o homem vem adaptando e explorando a 

natureza, de forma a melhor adequá-la à sua sobrevivência. Estas mudanças 

fizeram com que surgissem interesses em vários recursos naturais existentes, 

provocando alterações e impactos, nocivos ao meio ambiente natural. 

A partir do momento em que o homem deixou de ser nômade, a produção 

passou a ser concentrada. Por isso, atualmente, busca-se através de discussões 

com a sociedade, encontrar soluções que minimizem ou evitem os impactos 

ambientais causados pelos humanos. 

 Um exemplo está na produção de carne suína, que é considerada uma das 

atividades que causam degradação ambiental, com alto potencial poluidor da água, 

do ar e do solo. 

Segundo Balmant (2009), Os animais confinados produzem uma grande 

quantidade de dejetos que são altamente danosos, principalmente quando 

despejados em corpos da água. 

O setor de produção de carne suína vem desenvolvendo técnicas para 

minimizar os impactos que a atividade causa, buscando adaptar suas estruturas e 

seu manejo de forma adequada para ser uma atividade que promova a sanidade 

ambiental e venha a ser exemplo de sustentabilidade. Uma dessas atividades se 

refere ao aproveitamento dos dejetos gerados pelas granjas suínas: a biomassa. O 

uso de biomassa como forma de produção de energia fez com que a suinocultura 

encontrasse uma solução potencialmente viável na destinação de seus dejetos. 

O lançamento descuidado de dejetos diretamente no solo pode contaminá-lo 

e ainda pode atingir corpos hídricos que é considerado o pior impacto ambiental 

dessa atividade. Hoje, com o desenvolvimento de tecnologias, os resíduos podem 

ser utilizados para a produção de energia e, posteriormente, um excelente 

biofertilizante. 

A grande maioria dos países, sejam desenvolvidos ou não, estão promovendo 

o desenvolvimento de tecnologia na área de energias renováveis, para incremento 

em suas matrizes energéticas, em função da necessidade de reduzir o uso de 

combustíveis fósseis, seja pela sua escassez, seja pela dependência energética 

internacional. Além disso, a redução no consumo dos derivados de petróleo também 

diminui a emissão de gases promotores do efeito estufa. 



O presente trabalho busca apresentar uma solução para reduzir as emissões 

de gases de efeito estufa em granjas de suinocultura, incentivando o 

desenvolvimento de uma matriz energética sustentável, estimulando o uso do 

potencial regional de produção de energia renovável, com a utilização da biomassa. 

Também abordará o uso de biodigestores, dando ênfase à produção de 

energia através do biogás proveniente da biomassa gerada pela suinocultura e a 

aplicação do resíduo como fertilizante orgânico de solo na própria área de cultivo, 

em estudo de caso, no Município de Dois Vizinhos, sudoeste do Estado do Paraná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  OBJETIVOS  

2.1 Objetivo Geral 

 

Demonstrar o benefício ambiental obtido pelo aproveitamento da biomassa 

gerada da suinocultura, através da produção de biogás e fertilizantes orgânicos, 

contribuindo para a conservação e preservação do meio ambiente, e desenvolvendo 

o conhecimento da tecnologia. 

                 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 Apresentar o processo de construção do biodigestor utilizado na granja de 

suínos Marmentini da cidade de Dois Vizinhos – Pr; 

 Apontar os benefícios da utilização dos resíduos dos biodigestores, após a 

produção do biogás, como fertilizante orgânico; 

 Apresentar os ganhos ambientais obtidos pelo sistema implantado na 

propriedade; 

 Analisar a viabilidade, físico-financeira, na introdução do sistema de 

biodigestores nas propriedades que gerem grande quantidade de biomassa: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 PRODUÇÃO DE ENERGIA ATRAVÉS DA BIOMASSA E DE FERTILIZANTE 

ORGÂNICO 

 
Devido sua grande extensão territorial o Brasil apresenta diferentes usos de 

energia.  As regiões brasileiras apresentam economias difusas com elevadas taxas 

de densidade demográfica concentrada nas capitais e regiões metropolitanas. Desta 

forma, no perfil de consumo de energia brasileira no ano base de 2008, a indústria e 

o setor de transporte são os recordistas. (Tabela 01). 

 
Tabela 01 - Consumo do setor energético do Brasil no ano 20081 

ÁREA CONSUMO (%) 

INDUSTRIAL 40,60% 

TRANSPORTES 28,30% 

RESIDENCIAL 11,20% 

ENERGÉTICO 10,70% 

AGROPECUÁRIO 4,50% 

COMERCIAL 2,90% 

PÚBLICO 1,70% 
Fonte: BEN, 2010.   
 

3.1 A produção de eletricidade no Brasil  

Com base no Atlas da Agência Nacional de Energia Elétrica no Brasil, ANEEL 

(2003), do ponto de vista energético, para fim de outorga de empreendimentos do 

setor elétrico, é considerado biomassa todo recurso renovável que tem origem de 

matéria orgânica (seja animal ou vegetal) que pode ter utilização na produção de 

energia. 

De acordo com a ANNEL assim como a energia hidráulica e outras fontes 

renováveis, a biomassa é uma forma indireta de energia solar. A energia solar é 

convertida em energia química, através da fotossíntese, base dos processos 

biológicos de todos os seres vivos. Embora grande parte do planeta esteja 

desprovida de vegetação, a quantidade de biomassa existente na terra é da ordem 

de dois trilhões de toneladas; o que significa cerca de 400 toneladas per capita. Em 

termos energéticos, isso corresponde a aproximadamente 3.000 EJ por ano, ou seja, 

oito vezes o consumo mundial de energia primária (da ordem de 400 EJ por ano). 

Embora possua eficiência energética inferior, em relação aos combustíveis 

fósseis, a biomassa possui a vantagem de ser menos poluente e o aproveitamento 



poder ser feito diretamente por intermédio da combustão em fornos, caldeiras, etc. 

Com o aperfeiçoamento das tecnologias existentes e o aumento dessa eficiência 

energética, têm-se desenvolvido projetos com vista em uma melhor conversão e 

para um maior aproveitamento do gás produzido, resultando em um maior interesse 

em sistemas de co-geração e a redução de impactos sócios ambientais.  

Por esses e outros motivos, a biomassa é um dos combustíveis que vêm se 

destacando na matriz energética brasileira e mundial. Para se ter uma ideia da sua 

participação na matriz energética brasileira, as fontes renováveis (produtos da cana-

de-açúcar, hidroeletricidade, biomassa) responderam por 47,3% de toda a energia 

da matriz energética brasileira em 2009, segundo o Balanço Energético Nacional, 

2010. 

É o maior índice desde 1992, quando o uso da lenha e do carvão vegetal 

ainda era mais intenso no país. Além disso, as emissões de CO² relacionadas ao 

consumo de energia têm apresentado uma tendência decrescente ao longo dessa 

década. Em 2009, o indicador que mede a razão entre emissões geradas e energia 

consumida no país foi de 1,43 tonelada de CO² por tonelada equivalente de petróleo 

(tCO²/tep), contra 1,48 t CO²/tep registrados em 2008. Essa queda decorre da maior 

participação das fontes renováveis de energia na matriz nacional (Balanço 

Energético Nacional - BEN 2010). 

De acordo com os resultados preliminares do BEN (2010), ano base 2009, 

tem-se observado algumas tendências importantes em relação à biomassa, em suas 

várias formas, de acordo com o que se apresenta na Tabela 02. Pela tabela 

observa-se, a demanda total de eletricidade cresceu 0,6% em 2009, atingindo 509,5 

TWh. Um dos destaques foi a forte redução de 30,6% na eletricidade de origem não 

renovável, caindo para 68,8 TWh. A geração a gás natural apresentou a maior 

queda (-53,7%) seguida dos derivados de petróleo (-17,1%).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela  02 - Estrutura da oferta de energia no Brasil. 

Tipo de energia Quantidade (terawatthora - 
TWh) 

2008 2009 

 Energia não renovável 68,8 47,8 
Petróleo e Derivados 17,7 14,7 

Gás Natural 28,8 13,3 
Carvão Mineral e Derivados 8,4 6,8 
Urânio (U3O8) e Derivados 14,0 13,0 

Energia Renovável 437,7 461,8 
Energia Hidráulica e Eletricidade 413,1 433,1 

Biomassa 23,3 27,4 
Eólica 1,18 1,24 

  Fonte: BEN, 2010, Adaptado pelo autor. 

 

Por outro lado, houve crescimento de 4,0% na produção de energia hidráulica 

e de eletricidade, a participação de renováveis na produção de energia elétrica no 

Brasil superou 90%, sendo 85% de origem hidráulica. 

A energia de biomassa cresceu 17,6%, e a eólica cresceu 5,1%. 

3.2 Sistemas de geração energética a partir da biomassa 

 
Nogueira e Walter (1996) apontam que os aspectos técnicos e econômicos 

levaram a um aumento da biomassa na participação da matriz energética brasileira, 

seja em unidades de cogeração no contexto industrial ou em unidades do serviço 

público.  

Segundo Coelho (1999), a cogeração é a geração simultânea de energia 

térmica e mecânica, a partir de um mesmo combustível (gás natural, resíduos de 

madeira, casca de arroz, bagaço da cana, palha, ponteiros etc.), sendo que a 

energia mecânica gerada pode ser utilizada na forma de trabalho ou transformada 

em eletricidade por meio de geradores; a energia térmica é utilizada como fonte de 

calor para um processo industrial ou no setor de comércio ou serviços.  

Muitas escolas se desenvolveram, e ainda se desenvolvem, pesquisando 

tecnologias que possam substituir aquelas que utilizam combustíveis não 

renováveis, e também discutindo a implicação sócio-econômica desse tipo de 

substituição energética. Dentro desse contexto, o ponto crítico é a escassez de 

recursos naturais, o que recai na ferramenta da reciclagem e reutilização, em todos 

os setores da sociedade moderna.  



Hoje são discutidos padrões de desenvolvimento sustentável em que 

conceitos que se referem ao desenvolvimento da tecnologia com visão local, isto é, 

ser apropriada à população, à localização geográfica com seus recursos disponíveis, 

aos benefícios sócio-econômico-ambientais, locais e regionais, tanto no 

aproveitamento sustentável dos recursos naturais como na utilização ou reutilização 

dos subprodutos e resíduos gerados pela implementação desse desenvolvimento 

tecnológico. 

De acordo com Coelho (1996) os sistemas existentes de cogeração 

configuram uma tecnologia racional para a utilização de combustíveis, embora em 

alguns contextos sejam viáveis juntamente com outra forma de energia, devido a 

diversos fatores, como a sazonalidade.  

Por exemplo, no caso das indústrias de álcool e açúcar e de papel e celulose, 

que além da necessidade do uso de potência elétrica e térmica, dispõem de 

quantidades significativas de combustíveis residuais que devem se integrar ao 

processo de cogeração (BATISTA, RAMOS e JUNIOR, 2009). 

 O Brasil possui uma situação privilegiada em termos de fontes primárias de 

oferta de energia. Através do Balanço Energético Nacional, conclui-se que grande 

maioria da energia elétrica consumida no país é proveniente de fontes renováveis de 

energia (hidroeletricidade, biomassa e outras mais). 

Chama-se a atenção ao fato de que o processo por busca de soluções  aos 

problemas ambientais já está, de certa forma, em andamento com algumas 

características induzidas por influência política e outras por pressões e demandas 

sociais. Essas soluções devem ser norteadoras de uma modificação política 

substancial na forma de gerir as ações ambientais tanto no setor público quanto no 

privado, e no denominado terceiro setor (de propriedade privada e finalidade 

pública), assim como no inter-relacionamento desses três setores.  

Por derradeiro, opina-se pela promoção de profunda discussão nos meios 

científicos, empresariais e políticos em que se busque estabelecer contornos 

específicos para as questões ambientais x recursos energéticos, otimizando o 

potencial tecnológico, sem deixar de estar atentos às repercussões sociais deste 

debate.    

 



3.3 A utilização de biomassa para a geração de energia 

 

A biomassa pode ser utilizada de várias formas para gerar energia. Assim, 

podem-se classificar os resíduos da biomassa para geração de energia de acordo 

com a sua origem em resíduos sólidos urbanos, resíduos animais, resíduos 

vegetais, resíduos industriais e resíduos florestais.  

A potencialidade energética de cada um depende da quantidade de gases 

gerados em cada um dos resíduos e a possibilidade de captação desses  diante da 

sua disposição final. 

A geração de resíduos urbanos, por exemplo, é vinculada diretamente a 

quantidade de população que se encontra nestas áreas e o seu padrão de vida e 

consumo. Desta forma, a coleta, o tratamento e a disposição dos resíduos  gerados 

refletem diretamente a qualidade de vida, da água, do solo e do ar, podendo causar 

sérios problemas ambientais se não forem feitos de forma adequada. 

Segundo a Cetesb (2007) dentre as várias alternativas conhecidas, tais como: 

a incineração, a compostagem e a reciclagem, a prática de utilização de áreas para 

aterramento do lixo ainda é a mais comum. De acordo com a entidade os aterros 

sanitários são locais adequados para a disposição final dos resíduos sólidos urbanos 

já que dispõem  de  técnicas  corretas  para  a impermeabilização do solo, cobertura 

dos resíduos, captação do chorume, além da  captação e queima do biogás.   

Os resíduos podem ser, ainda, utilizados como combustível por queima direta, 

desde que seja feita uma separação dos componentes metálicos e trituração da 

matéria orgânica, o que já é comumente utilizado em países desenvolvidos. 

A partir deste sistema, todo o biogás captado e queimado em flare, onde o 

metano é transformado em dióxido de carbono, ou convertido em energia elétrica 

e/ou térmica. Além disso, o biogás pode ser utilizado em sistemas de iluminação a 

gás.  

Segundo Silva e Ruggero (2010), os resíduos vegetais são compostos 

fundamentalmente por celulose e podem ser preparados de forma relativamente fácil 

para a obtenção de energia devido a pouca umidade e a facilidade de serem pré-

processados.  

No caso de aplicações energéticas de biomassa destaca-se a necessidade de 

disponibilidade contínua e em quantidade. É preciso levar em conta que esses 

resíduos se caracterizam por uma disponibilidade sazonal e precisariam de 



armazenamento por certos períodos. Isso pode torná-los onerosos, e alterar suas 

características devido ao processo de fermentação que normalmente ocorre devido 

à sua estocagem. 

O processo mais eficiente para a utilização dos resíduos animais é a digestão 

anaeróbia. Isto se deve principalmente ao alto teor de umidade que varia em média 

de 60 a 85 %. Em geral pode-se considerar que o rendimento da digestão anaeróbia 

varia de 0,26 a 0,30 m3 de gás por Kg de substância orgânica utilizada.(SILVA e 

RUGGERO, 2010) 

Cada caso deve ser analisado com muito cuidado, alguns dejetos, por 

exemplo, os oriundos de aves podem conter certos níveis de resíduos de 

antibióticos. Esse dejeto, quando acondicionados no interior dos biodigestores 

podem diminuir a produção do biogás ou mesmo reduzir ou destruir completamente 

a população de bactérias metanogênicas, devido à sua ação bactericida. 

  Oliveira(1994), afirma que: observações prolongadas levaram à conclusão 

de que um  animal  qualquer  produz,  em  média,  19 gramas de dejetos por cada 

quilo de peso do animal, durante um período de 24 horas.  Assim, tornou-se fácil 

calcular a quantidade (média) de estrume produzida pelo animal diariamente.  

  Sganzerla(1983) esclarece que os dejetos de bovinos apresentam a 

característica de propiciar a rápida proliferação das bactérias metanogênicas, 

apresentando produção de biogás em menor espaço de tempo que os dejetos 

suínos, porém estes também apresentam uma grande capacidade de produção de 

biogás, superior aos de aves, e muito próximo dos de ovinos, perdendo apenas para 

bovinos e eqüinos.  

Uma das dificuldades principais na utilização do dejeto  de  suínos  é  que  

seu  processo  de fermentação é mais lento que os dos demais. Por isso, 

recomenda-se que na primeira carga de biomassa nos biodigestores, seja 

acrescentado esterco bovino, pois este fornecerá, rapidamente, a quantidade 

necessária de bactérias metanogênicas que irão digerir os dejetos de outros animais 

e completam a composição.  

Mas quando se compara a produção de biogás por biomassa, os dejetos 

suínos apresentam excelente rendimento biogás/tonelada, cerca de 560 m³ de 

biogás/tonelada, um ótimo nível de gás metano. 

O poder calorífico do biogás depende diretamente do seu teor de metano. 

LUCAS JÚNIOR (1987), analisando o biogás produzido em biodigestores modelos 



indiano e chinês, pelo período de um ano, encontrou, em média, 57,7% de CH4 e 

34,2% de CO2. (Silva et al. 2005). Apenas como comparação, convém notar que os 

dejetos de bovinos produzem apenas 270 m3 de biogás/tonelada, sendo o índice de 

presença de metano neste biogás de 55%, ou seja, apenas 5% a mais que o índice 

alcançado pelo estrume de suínos, como apresentado na Tabela 03. (SGANZERLA, 

1983). 

 

Tabela 03 - Relação entre a produção de biogás em relação à produção de dejetos. 

Tipo de animal Média de produção 
de dejetos. (kg/dia) 

Gás metano produzido 
(%) 

Bovino 10,00 55 
Suíno 2,25 50 
Eqüino 10,0 Variável 
Ovino 2,80 50 
Aves 0,18 Variável 

Fonte: SGANZERLA,1983. Adaptado pelo autor.  

 

Os dejetos de suínos apresentam uma excelente produção de biogás apesar 

da demora para começar a produção os resultados são compensadores, além da 

presença de grande quantidade inicial de gás carbônico em relação ao nível de 

metano. 

A implantação de biodigestores para beneficiamento de biogás nas 

propriedades rurais aproveitando os dejetos de bovinos e suínos, principalmente os 

suínos, apresenta-se como uma forma viável de minimização dos impactos 

ambientais, revertendo estes em benefícios para as pessoas que vivem no local 

promovendo a devolução de produtos vegetais ao solo através de biofertilizante 

(AMBIENTE BRASIL, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Biodigestores e o biogás 

O desenvolvimento de tecnologias para o tratamento utilização dos resíduos é 

o grande desafio para as regiões com alta concentração de produção pecuária, em 

especial suínos (BONTEMPO, 2008). A biodigestão anaeróbica representa 

importante papel, pois além de permitir a redução significativa do potencial poluidor, 

trata-se de um processo no qual não há geração de calor e volatilização dos gases. 

Considerando-se o pH próximo da neutralidade, é mínima, além de se considerar a 

recuperação da energia na forma de biogás e a reciclagem do efluente (LUCAS 

JÚNIOR, 1998). 

Pode-se, resumidamente, dizer que a biodigestão anaeróbia dos resíduos 

orgânicos é um processo bioquímico que utiliza ação bacteriana para fracionar 

compostos complexos e produzir um gás combustível, denominado biogás, 

composto de metano e dióxido de carbono. O local onde se desenvolvem essas 

reações de decomposição é o digestor ou biodigestor (NOGUEIRA, 1986).  

Em um biodigestor, materiais orgânicos como: dejetos de animais ou restos 

de vegetais sofrem um processo de transformação para biofertilizante, que é um 

valioso adubo orgânico. Neste processo existe também a produção de biogás que 

pode ser utilizado como fonte de energia (MANUAL BIODIGESTOR WINROCK, 

2009). 

Dentro do biodigestor ocorre a fermentação da biomassa, onde existem tubos 

em um ambiente anaeróbio (sem a presença de oxigênio), onde os microorganismos 

degradam o material orgânico, transformando-o em biogás e biofertilizante. 

O processo que ocorre dentro do equipamento pode ser dividido em três 

estágios, que são divididos pelo tipo de microrganismos utilizados. O primeiro 

estágio envolve bactérias fermentativas, no segundo estágio, as bactérias 

acetogênicas e o terceiro é formado por dois grupos distintos de bactérias 

metanogênicas: o primeiro grupo reduz o dióxido de carbono a metano e o segundo 

descarboxiliza o ácido acético produzindo metano e dióxido de carbono (MANUAL 

BIODIGESTOR WINROCK, 2009).  

O processo de digestão anaeróbia tem como característica ser biológico  e 

natural, ocorrendo na ausência de oxigênio e pode ser realizado a partir de qualquer 

matéria orgânica. Nesta biomassa, populações de bactérias interagem para 

promover a fermentação da matéria orgânica, da qual resultam, principalmente, os 



gases metano e dióxido de carbono. (A Figura 01 mostra esquematicamente esse 

processo). 
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Figura 01 – Esquema do funcionamento do metabolismo anaeróbio 
Fonte: INSTITUTO WINROCK, 2010. Adaptado pelo autor. 
 
 

Assim, podemos descrever as fases como: 

 - Acidogênese: Os microrganismos transformam os compostos orgânicos 

insolúveis, através de uma hidrólise enzimática, em compostos orgânicos solúveis 

de cadeia curta. Nesta etapa são obtidos principalmente o acido butírico e 

propiônico; 

- Acetogênese: Os compostos orgânicos solúveis servem de substrato para 

outro grupo de microrganismos, que transformam os ácidos orgânicos em acetato; 

- Metanogênese: O acetato produzido na etapa anterior serve de substrato 

para produção do metano. 

Na literatura disponível, existe um contraste relacionando a verdadeira 

composição da mistura de gases constituintes do biogás. Dados encontrados, 



nestas muitas vezes não possuem informações precisas sobre qual o tipo de 

material orgânico degradado que deu origem a esse biogás.  

Os principais gases componentes do biogás são: o metano e o gás carbônico. 

O metano é o combustível por excelência e o biogás é tanto mais puro quanto maior 

o teor de metano. O gás sulfídrico, formado no processo de fermentação, é o que dá 

o odor pútrido característico à mistura quando o gás é liberado, sendo também o 

responsável pela  corrosão  que  se  verifica  nos componentes  do  sistema  

(MAGALHÃES,  1986).  

Segundo Magalhães, a sua composição varia de acordo com o material 

orgânico utilizado e o tipo de tratamento anaeróbio que sofre, em geral é composto 

como descrito na Tabela 04. 

A digestão anaeróbia provavelmente é o processo mais viável para conversão 

de estercos em energia, o uso do biogás como combustível tem como modelo de 

produção os biodigestores. 

A utilização dos biodigestores no meio rural é destaque devido aos aspectos 

de saneamento e energia, além de estimular a reciclagem orgânica e de nutrientes. 

Conforme exposto na tabela anterior, percebe-se que o metano é o principal gás 

componente do biogás por não ter cheiro, cor ou sabor. No entanto, outro presente, 

o gás sulfúrico, possui cheiro forte característico. No processo de queima, o odor 

desaparece. 

 

Tabela 04 - Composição do Biogás 

Tipo de gás Volume (%) 

Metano (CH4) 50 – 70 
Dióxido de carbono (CO²): 25 – 50 

Hidrogênio (H²): 0 – 1 
Gás sulfídrico (H²S): 0 – 2 

Oxigênio (O²): 0 – 2 
Amoníaco (NH³) 0 – 1 
Nitrogênio (N²) 0 – 7 

Fonte: MAGALHÃES, 1986. Adaptado pelo autor 

 

É a porcentagem de metano que confere ao biogás um alto poder calorífico. 

Esta variação decorre de sua maior ou menor pureza, ou seja, maior ou menor 

quantidade de metano, sendo que o biogás altamente purificado pode alcançar até 



12000kcal por metro cúbico. Assim, um metro cúbico de biogás, segundo BARRERA 

(1993), equivale a: 

 0,613 litros de gasolina; 

 0,579 litros de querosene; 

 0,553 litros de óleo diesel; 

 0,454 litros de gás de cozinha; 

 1,536 quilos de lenha; 

 0,790 litros de álcool hidratado; 

 1,428 kw de eletricidade. 

 

3.4.1 Surgimento dos Biodigestores 

 

Em 1806, na Inglaterra, Humphrey Davy identificou um gás rico em carbono e 

dióxido de carbono, ao analisar a decomposição de dejetos animais em lugares 

úmidos. Mas, apenas em 1857, em Bombaim, Índia, é que ocorreu a construção da 

primeira instalação operacional destinada a produzir gás combustível, para um 

hospital de hansenianos (NOGUEIRA, 1986). 

A partir daí, todos os relatos, apontam a Índia como berço de experiências 

neste setor. Em 1950, Patel instalou, ainda na Índia, o primeiro Biodigestor de 

sistema contínuo.  Na década de 1960, Fry, um fazendeiro, desenvolveu pesquisas 

com biodigestores da África do Sul (SGANZERLA, 1983). 

Segundo Sganzerla (1983), na Europa, principalmente na Alemanha e Itália, 

durante e depois da Segunda Grande Guerra, os povos destes países mais 

atingidos pela devastação da guerra, desenvolveram técnicas para obter biogás de 

dejetos e restos de culturas. 

De acordo com Gaspar (2003) a China começou a utilizar esta fonte de 

energia em 1958, e a adesão foi intensa, sendo que em 1972, já haviam sido 

instalados 7,2 milhões de biodigestores na região do Rio Amarelo.  A partir da crise 

energética deflagrada em 1973, a utilização de biodigestores passou a ser uma 

opção adotada tanto por países ricos como países de Terceiro Mundo. Em nenhum 

deles, contudo, o uso dessa tecnologia alternativa foi ou é tão acentuada como na 

China e Índia. 



Nogueira (1986) nos coloca que embora a biomassa tenha sido o primeiro 

setor energético empregado pela humanidade, e ainda seja uma forma  importante 

de energia, mesmo assim, a produção de eletricidade a partir da biomassa é restrita.  

As justificativas para a não implantação, das centrais de geração de 

eletricidade, tinham base em fatores ligados ao custo de produção, à constância da 

escala e ainda ao sistema de organização imperativa empresarial ao longo dos 

anos. (Nogueira, 1986).  

Entretanto, segundo Farias (2006), no setor elétrico, em meados dos anos 80, 

houve uma mudança generalizada em diversos países, levando-os a uma nova fase. 

Devido às sucessivas crises do petróleo e por questões ambientais e tecnológicas, o 

aumento do custo de produção de energia elétrica associado a processos de 

recessão nos países industrializados acelerou algumas reformas administrativas e 

institucionais no setor.  

Com um caráter descentralizador, essas reformas abriram  espaço para a 

produção combinada de calor útil juntamente com trabalho, a co-geração, isto é, a 

produção de energia em pequena escala, independentes das concessionárias, e 

com utilização de fontes renováveis.   

Novas consequências e características desse novo modelo e padrão futuro de 

expansão no setor elétrico se baseiam nas minimizações dos impactos ambientais, 

com reforço em pressões sociais, e na urgente necessidade de um uso mais 

racional de fontes energéticas com o aproveitamento da infra-estrutura do estado. 

Essa abertura tornou favorável o uso da biomassa como fonte de cogeração de 

energia elétrica.  

Contrariando a ideia anterior, a da centralização, a utilização da biomassa 

como fonte de energia elétrica apareceu-se fortalecida, inclusive naqueles países 

industrializados, apoiada, principalmente, nas questões ambientais como a 

minimização da emissão de gases poluentes atmosféricos.  

Com relação aos países em desenvolvimento, como o Brasil, a crise 

econômico-financeira no setor energético tornou-se questão particular, devido à 

necessidade e utilização de empréstimos internacionais para viabilização de obras 

necessárias para esse aumento de produção. No caso dos países da Comunidade 

Econômica Européia, a necessidade surgiu devido ao fato de que seu 

abastecimento é dependente de fontes energéticas fósseis, em grande parte, é 

importado.   



Com bases tecnológicas e em condições propícias, a utilização da energia da 

biomassa deve ampliar significativamente o quadro do BEN na questão de energias 

de combustíveis renováveis nos próximos anos, em virtude dos vários e importantes 

fatores citados. 

3.4.2 Modelos de Biodigestores 

 

Como nos últimos anos o interesse na utilização de resíduos para a geração 

de energia aumentou, a pesquisa cientifica aprofundou o assunto, muitos modelos 

de biodigestores foram propostos e a tecnologia de biodigestores avançou bastante, 

sendo que podemos dividi-los em dois grupos (SARAVANAN & SREEKRISHNAN, 

2005): biodigestores de uso sanitário e biodigestores de uso agrícola; 

O primeiro grupo foi criado no sentido de resolver a destinação de dejetos 

humanos. Sendo que podem ser utilizados no campo, bem como nas indústrias que 

precisam tratar seus dejetos industriais, principalmente em indústrias de alimentos 

(FAISAL & UNNO, 2001). 

Quanto aos biodigestores de uso agrícola, existe um destaque para alguns 

modelos que ainda hoje são os mais utilizados como o modelo indiano e o modelo 

chinês. Esses biodigestores talvez sejam os mais antigos que existem. Sua forma de 

operação é simples, bem como sua construção (SARAIVA, 2005), como 

demonstram as Figuras 02 e 03:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fonte: ESPERANCINI et al, 2007, Adaptado pelo autor.                         

 

Fonte: 

LUCAS JÚNIOR, 1987. 

Figura 02 - Esquema representativo do modelo de Biodigestor Indiano, com 
representação tridimensional. 

 

 



Observando a Figura 02 define-se: 

H - a altura do nível do substrato; 

Di - o diâmetro interno do biodigestor; 

Dg - o diâmetro do gasômetro; 

Ds - o diâmetro interno da parede superior; 

h1 - a altura ociosa (reservatório do biogás); 

h2 - a altura útil do gasômetro; 

a - a altura da caixa de entrada; 

e - a altura de entrada do cano com  o afluente. 

 

Segundo Lucas Junior (1987), nota-se que este modelo de biodigestor 

indiano caracteriza-se por possuir uma campânula como gasômetro, a qual pode 

estar mergulhada sobre a biomassa em fermentação, ou em um selo d’água externo, 

e uma parede central que divide o tanque de fermentação em duas câmaras. A 

função da parede divisória faz com que o material circule por todo o interior da 

câmara de fermentação. 

Do ponto de vista construtivo, o sistema é de fácil construção, contudo o 

gasômetro de metal pode encarecer o custo final, e também à distância da 

propriedade pode dificultar e encarecer o transporte inviabilizando a implantação 

deste modelo de biodigestor. 

 

Fonte: Manual Biodigestor Winrock, 2009, Adaptado pelo autor.                       



 

 

 

Fonte: LUCAS JÚNIOR, 1987. 

Figura 03: Esquema representativo do modelo de Biodigestor Chinês, com 
representação tridimensional. 

 

De acordo com o esquema da Figura 03, considera-se como: 

D - diâmetro do corpo cilíndrico; 

H - altura do corpo cilíndrico; 

Hg - altura da calota do gasômetro; 

Hf - altura da calota do fundo; 

Og - centro da calota esférica do gasômetro; 

he - altura da caixa de entrada; 

De - diâmetro da caixa de entrada; 

hs - altura da caixa de saída; 

Ds - diâmetro da caixa de saída. 

 



No caso do modelo chinês, é formado por uma câmara cilíndrica em alvenaria 

(tijolo) para a fermentação, com teto abobadado, impermeável, destinado ao 

armazenamento do biogás. Este biodigestor funciona com base no princípio de 

prensa hidráulica, de modo que aumentos de pressão em seu interior resultantes do 

acúmulo de biogás resultarão em deslocamentos do efluente da câmara de 

fermentação para a caixa de saída, e em sentido contrário quando ocorre 

descompressão (LUCAS JUNIOR, 1987). 

Este biodigestor é quase que totalmente em alvenaria, dispensando o uso de 

gasômetro em chapa de aço, reduzindo os custos, contudo podem ocorrer 

problemas com vazamento do biogás caso a estrutura não seja bem vedada e 

impermeabilizada. 

Em termos comparativos, os modelos Chinês e Indiano, apresentam 

desempenho semelhante, apesar de o modelo Indiano ter apresentado, em 

determinados experimentos, mais eficiência quanto à produção do biogás e redução 

de sólidos no substrato (LUCAS JÚNIOR, 1987). 

Parecido com estes sistemas, desenvolveu-se o sistema batelada, mais 

simples e com menor exigência operacional (Figura 04). Sua instalação poderá ser 

apenas um tanque anaeróbio, ou vários tanques em série. Esse tipo de biodigestor é 

abastecido de uma única vez, portanto não é um biodigestor contínuo, mantendo-se 

em fermentação por um período conveniente, sendo o material descarregado 

posteriormente após o término do período efetivo de produção de biogás (LUCAS 

JUNIOR, 1987). 



 

Fonte: LUCAS JUNIOR, 1981, Adaptado pelo autor. 

 

 

Fonte: LUCAS JÚNIOR, 1987. 

Figura 04 - Esquema representativo do modelo de Biodigestor à batelada, com 
representação tridimensional. 
 



 
Observando a Figura 04 define-se: 

H - a altura do nível do substrato; 

Di - o diâmetro interno do biodigestor; 

Dg - o diâmetro do gasômetro; 

Ds - o diâmetro interno da parede superior; 

h1 - a altura ociosa (reservatório do biogás); 

h2 - a altura útil do gasômetro; 

h3 -  

b – o nível da parede do biodigestor; 

e - a altura de entrada do cano com o afluente; 

 

Nos últimos anos, vem crescendo o uso dos biodigestores de lona (Figura 

05), que apresenta duas saídas, com duas válvulas, nas quais os dejetos orgânicos 

são despejados. 

 

 

Fonte: BIODIGESTOR DE LONA, 2009. 

Figura 05 - Esquema representativo do modelo de Biodigestor de Lona. 
 



Neste caso, 90% do aquecimento do biodigestor é feito com raios solares 

através da manta de PVC flexível preta, absorvedora de calor e ao mesmo tempo, 

acumuladora de biogás. 

Neste modelo, também existe uma melhor integração do equipamento no 

solo, facilitando o aproveitamento do calor da terra, tendo assim maior eficiência de 

produção de biogás, graças aos raios solares que aquecem automaticamente 

milhões de bactérias que participam da decomposição do material e da produção de 

biogás. 

O formato chamado de Biossistema Integrados, mais conhecido como BSI, 

tem formato cilíndrico, de fundo chato, construído em chapas de aço carbono. 

Internamente o biodigestor é composto de duas câmaras, uma sobre a outra, com 

uma comunicação central entre as duas, sendo parecido com o modelo conforme a 

Figura 06, utilizado na Granja Marmentini, com parceria da Indústria Sadia S.A. de 

Alimentos, denominado modelo 3S – Suinocultura Sustentável Sadia.   

Neste, a câmara inferior recebe o efluente bruto, e é nela que ocorre a 

formação de uma população bacteriana anaeróbia responsável pela metabolização 

da matéria orgânica biodegradável do dejeto. (TAKAMATSU e OLIVEIRA, 2002). 

 

 



 

FONTE: Granja Marmentini, 2009. 

Figura 06 - Biodigestor utilizado na Granja Marmentini 
 

De acordo com seu funcionamento, a câmara superior recebe o efluente já 

tratado em sua parede superior onde se acumula o gás formado pela metabolização 

anaeróbia do dejeto. O efluente tratado da câmara superior flui para uma caixa de 

visita, e desta para o exterior do biodigestor, sendo então direcionado para a 

próxima unidade de tratamento. O gás é coletado e pode ser utilizado diretamente, 

ou armazenado para futuro uso. 

3.5 A suinocultura, o biogás e o biofertilizante 

3.5.1 Panorama mundial da suinocultura  

 
O país que mais produz carne suína é a China, produzindo uma quantidade 

maior que todos os outros países juntos, como podemos verificar na Tabela 05. 

 
 
 
 
 
 



Tabela 05 - Países com maior produção de carne suína. 

País  Produção (mil t/ano) 

China 50.000 
União Européia 22.250 
Estados Unidos 10.052 

Brasil 3.170 
Rússia 2.270 
Canadá 1.750 
Outros 5.352 

Fonte: USDA/ABIPECS, Preliminar 2010. 

 

Como se pode analisar na Tabela 06, o maior exportador de carne suína são 

os estados Unidos. 

 

Tabela 06 - Países com maior exportação de carne suína 

País  Exportação (mil t/ano) 

Estados Unidos  2.027 
União Européia 1.700 

Canadá 1.165 
Brasil 625 
China 250 
Outros 13 

Fonte:: USDA/ABIPECS, Preliminar 2010. 

 

No que se refere à importação, o Japão é o país que todos gostariam de 

conquistar, pois é o país que mais importa a carne suína. Conforme mostra a Tabela 

07.  

 

Tabela 07 - Países com maior importação de carne suína 

País  Importação (mil t/ano) 

Japão  1.150 
Rússia 850 
México 685 

Estados Unidos 385 
Coréia do Sul 380 

Outros 835 
Fonte: USDA/ABIPECS, Preliminar 2010. 

 

 

A China, além de ser o país que mais produz a carne suína, é país que mais 

consome. Na Tabela 08, percebe-se que os três maiores consumidores mundiais de 

carne suína são também os maiores produtores, e em seguida têm-se o segundo maior 

importador. 

 



Tabela 08 - Principais consumidores de carne suína  

País  Consumo (mil t/ano) 

China  50.050 
União Européia 20.580 
Estados Unidos 8.428 

Rússia 3.119 
Brasil 2.545 
Outros 6.660 

Fonte:: USDA/ABIPECS, Preliminar 2010. 

 

Embora os chineses sejam grandes consumidores, pelo fato de terem a maior 

população da terra, individualmente não fazem parte da lista de maiores 

consumidores “per capita”, conforme Tabela 09. O consumo “per capita” depende de 

alguns fatores como: tradição, clima, qualidade, variedade e quantidade ofertada e a 

renda.  

 

Tabela 09 - Consumo per capita de carne suína 

País  Consumo (Kg/ano) 

Hong Kong  68,60 
Macau  51,06 
Belarus 42,65 

União Européia 41,80 
China 37,10 
Sérvia 35,70 
Taiwan 35,60 

Fonte:: USDA/ABIPECS, Preliminar 2010. 

 

No Brasil, o acréscimo da produção se deu mais pelo aumento da 

produtividade do que pela ampliação dos alojamentos de matrizes, pois novas 

granjas foram construídas em substituição àquelas menos produtivas e a reposição 

por animais de maior potencial genético foi intensificada.  

A suinocultura brasileira cresceu muito nesses últimos anos, sendo notado 

através de indicadores econômicos e sociais, como volume de exportações, 

participação no mercado mundial entre outros.  

O plantel de matrizes industriais indica a forte modernização que está em 

curso no setor (produção em sítios, gestão de biossegurança, manejo, nutrição e 

sanidade, etc.), cujo resultado tem sido os constantes aumentos de produtividade. 

Quando se analisa a cadeia da suinocultura verifica-se que a mesma tem 

uma grande ramificação de setores ligados a ela, como a indústria de insumos e de 



criação de animais, abate e processamento, distribuidores (atacadistas e varejistas) 

e consumidor final.  

A partir de dados de Batalha (2001) verifica-se que o segmento de criação, no 

Brasil é uma atividade predominantemente de pequenas propriedades rurais, com 

80% de suínos sendo criados em unidades de até 100 hectares. Na região Sul o 

rebanho industrial é desenvolvido predominantemente por sistemas de produção 

organizados em torno da integração entre os  criadores  e  a  indústria  

processadora.  

De acordo com levantamento, da carne suína elaboram-se produtos 

classificados como: os frescais, representados pelos fiambres, lingüiças, mortadela, 

patê, presunto cozido e salsicha; os defumados: lombo, bacon, toucinho, paleta e 

pernil; produtos curados representados por: copa,  lombo  tipo  canadense,  salame 

e  presunto cru e os salgados representados por: costela, pés, orelha, rabo, 

toucinho, couro, língua, pele, tripa, ponta de peito e carne para charque (BATALHA, 

2001).  

 

3.5.2 Os problemas ambientais causados pelos dejetos da suinocultura 

 

A suinocultura é considerada, pelos órgãos de fiscalização e proteção 

ambiental, como atividade de grande potencial poluidor, face ao elevado número de 

contaminantes contidos nos seus efluentes, cuja ação individual ou combinada 

representa uma fonte potencial de contaminação e de degradação do ar, dos 

recursos hídricos e do solo (OLIVEIRA, 2005). 

 A problemática ambiental desta atividade surge a partir do momento em que 

se optou por explorações em regime de confinamento, fazendo com que o total de 

dejetos gerados ficasse restrito a pequenas áreas.  Ao mesmo tempo, ocorreu o 

aumento crescente da demanda por produtos derivados deste tipo de pecuária, o 

que resultou em aumento do efetivo do rebanho, acompanhado  por índices 

elevadíssimos de produtividade (OLIVEIRA, 1994).   

Segundo Oliveira, a quantidade média diária de dejetos produzida pelos 

suínos varia entre 4,9 e 8,5% de seu peso corporal, sendo que maior parte deste 

volume vem da urina, sugerindo que para cada litro de água consumido pelo suíno 

ocorre uma produção de 0,6 litros de dejetos líquidos. 



De acordo com as bibliografias consultadas, cita-se que entre os principais 

componentes poluentes dos dejetos suínos estão o nitrogênio (N), o  fósforo (P) e 

alguns microminerais,  como  o  zinco  (Zn)  e  o cobre  (Cu).  De  acordo com Penz 

Junior, et al. (2001), foi constatado em vários rios europeus a presença do nitrogênio 

vinda dos dejetos animais, elencando a sua contribuição em 40 e 60% do total 

encontrado.  Oliveira (1994) comenta que o nitrato movimenta-se facilmente pelo 

solo apresentando, assim, alto índice de solubilidade na água.  Por isso, o nitrogênio 

é capaz, de poluir o rio na forma de nitratos. 

 Os autores Penz Junior, et al.(2001)  ressaltam ainda, que o excesso de 

fósforo, assim como de outros nutrientes presentes nos dejetos de suínos favorecem 

o desenvolvimento desordenado de algas, já que estas consomem o oxigênio 

dissolvido na água. Desta forma, fica comprometido o crescimento de espécies 

aquáticas, como peixes e crustáceos. Oliveira (1994) se refere aos níveis de cobre 

de 0,025 a 0,2 mg/L serem tolerados pelos peixes, sendo que acima disso pode 

comprometer o desenvolvimento destes, bem como o das algas. 

No que se refere às questões legais que permeia a suinocultura deve-se levar 

em consideração a lei que determina a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 

n° 9.433 de 8 de Janeiro de 1997), a qual cria o sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos, que prevê o acesso a todos os usuários da água e a 

reconhece como um recurso finito, vulnerável e com valor econômico, e a Lei de 

Crimes Ambientais (Lei n° 9.605 de 12 de Fevereiro de 1998), a qual dispõe sobre 

as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente.  

Desta forma, de acordo com Lucas Junior (1998), a produção de suínos nos 

dias atuais deve ser encarada como um processo de transformação biológica que 

apresenta como principais “entradas”, além dos animais, o alimento, a água, o ar de 

ventilação e, em muitas situações, energia para equipamentos e controle climático. 

Os fatores de “saída” são: animais vivos, ar de ventilação, os dejetos e os animais 

mortos, além de diversos materiais considerados lixo. 

3.5.3 O Biofertilizante 

 

 
Percebe-se  que além da possibilidade da geração energética dos dejetos de 

origem suína, obtém-se a aplicação dos resíduos gerados nos processos físico-



químicos dos biodigestores como forma de fertilização do solo, com grande melhoria 

da qualidade dos mesmos. Mas de acordo com os autores Silva e Ruggero (2010), 

se fazem necessários o tratamento adequado dos animais, a adequação dos 

processos e o manejo dos biodigestores. Na utilização dessa técnica deve ser 

levado em conta o tipo de cultura e solo, a quantidade de adubo a ser aplicado e a 

composição do fertilizante de origem animal.  

Recomenda-se utilizar dejetos animais, como bovinos, caprinos, muares, 

bufalinos e aves, sendo que alguns podem apresentar um rendimento maior, em 

determinados aspectos, como o caso dos de origem suína.(GASPAR, 2003) 

Durante a produção de biogás, a matéria orgânica deixa o interior do 

biodigestor sob a forma líquida, rica em material orgânico (húmus), com grande 

poder de fertilização. A utilização deste resíduo da produção de biogás, conhecido 

como biofertilizante, se aplicado ao solo, melhora as qualidades físicas, químicas e 

biológicas deste.  

Sganzerla (1983) coloca que a principal razão para a grande capacidade do 

biofertilizante está no fato da ocorrência da digestão da biomassa, ocorrida no 

interior do biodigestor, diminuir drasticamente o teor de carbono presente na mesma. 

Também ocorre o aumento do teor de nitrogênio e demais nutrientes e a  

diminuição  na relação  C/N  da  matéria  orgânica, possibilitando que o solo 

consigam  um  melhor  índice  de  fixação  do nitrogênio, apresentando um nível de 

pH em torno de 7,5, servindo como um corretor de acidez.  

A composição do biofertilizante apresenta variações, que ocorrem  de acordo 

com a biomassa utilizada. Os resultados médios são apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10- Valores médios dos componentes do Biofertilizante  

Composição Quantidade (%) 

Matéria Orgânica 85 
Nitrogênio 1,8 

Fósforo 1,6 
Potássio 1,0 
Outros  11,6 

Fonte:: Sganzerla, 1983. 

 

Segundo Sganzerla(1983), o biofertilizante possui coloidais carregados 

negativamente, fazendo com que seu poder de fixação dos sais seja maior que das 

argilas, sendo  responsável  direto  pela maior  parte  da  nutrição  das  plantas, com 



até 58% da capacidade  total de  troca de bases do solo, estabiliza ndo os 

agregados de modo que resistam à ação desagregadora da água, absorvendo as 

chuvas mais rapidamente, evitando a erosão e conservando a terra por mais tempo. 

Alguns benefícios que a utilização do biofertilizante proporciona são: 

 Apresenta grande poder de fixação; 

 Melhora a estrutura, deixando-o mais fácil de ser trabalhado e facilitando a 

penetração das raízes; 

 Dá firmeza aos agregados do solo, de modo que resistam à ação 

desagregadora da água; 

 Cria condições para que a terra respire com mais profundidade; 

 Deixa o solo com a estrutura mais porosa; 

 Favorece multiplicação das bactérias aos milhares, dando vida ao solo; 

 Aumenta a produtividade das lavouras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  METODOLOGIA 

4.1 Caracterizações da área de estudo 

O trabalho foi desenvolvido na Granja Marmentini, localizada no município de 

Dois Vizinhos, Sudoeste do Paraná (Figura 07). 

 

Fonte:: WINKIMEDIA, 2009 

Figura 07 – Localização do município de Dois Vizinhos. 
 

Segundo informações obtidas na Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, o 

município se destaca economicamente nos setores da agricultura, avicultura, 

suinocultura, indústria e comércio.  

Em arrecadação o município ocupa o terceiro lugar entre os 39 municípios 

do sudoeste do Paraná. E no campo da suinocultura, ocupa o primeiro lugar na 

região. 

O relevo é fortemente ondulado (nos vales dos rios), com altitudes que 

atingem de 400 a 800m. As principais vias de acesso são as rodovias PR-281, 473, 

182, 481 e 483. 

O município está inserido na área da bacia sedimentar do Paraná. A 

constituição geológica é de basalto da Formação Serra Geral, decorrente do 

derrame de lava do grande vulcanismo fissural ocorrido durante a era Mesozóica. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Parana_Municip_DoisVizinhos.svg


O município de Dois Vizinhos insere-se no domínio do terceiro planalto 

paranaense. O relevo é constituído por planaltos com altitudes médias de 500 

metros. Em função da dissecação podem se observar encostas relativamente 

íngremes, com declividades superiores a 20%.  

Os rios que ocorrem no município fazem parte da bacia hidrográfica do rio 

Iguaçu. No perímetro urbano destacam-se dois rios, sendo eles o rio Jirau Alto do 

qual se captam as águas para o abastecimento da cidade, o outro é o rio que dá 

nome ao município, rio Dois Vizinhos. 

De acordo com a classificação climática de Köppen ocorre no município o 

tipo climático Cfa. A letra “C” significa clima pluvial temperado (mesotérmico), com a 

temperatura do mês mais frio entre 18º e – 3º C, sendo freqüentes as geadas. A 

letra “f” representa que o clima é sempre úmido, sem estação seca, com chuvas 

distribuídas em todos os meses do ano. A letra “a” indica que a temperatura do mês 

mais quente fica acima de 23 º C. 

Na tabela 11, constam as variáveis climáticas da região Sudoeste do Paraná, 

segundo o IAPAR (2009). 

 

Tabela 11 - Características climáticas da região de Dois Vizinhos 
 

Característica Média 

Precipitação (média anual) 1.700 a 1.900 mm 
Temperaturas (média anual) 19 a 21° C 

Temperaturas mínimas (média anual) 14 a 17° C 
Temperaturas máximas (média anual) 25 a 28° C 

Umidade relativa (média anual) 70 a 75% 
Horas de frio abaixo de 7° C (maio a agosto) 50 a 140 

Números de dias com geadas (por ano) 5 a 10 
 Fonte: Adaptado IAPAR, 2009. 

 

A vegetação nativa da região apresenta uma grande redução em função do 

predomínio da agricultura e agropecuária intensiva e extensiva, principalmente nas 

regiões menos acidentadas, onde estão inseridos os municípios de Dois Vizinhos, 

Salto do Lontra, Santa Isabel do Oeste e Ampére.   

Ainda apresenta fragmentos da mata nativa. Originalmente a vegetação 

existente era a mata pluvial-subtropical. Bem presente também no município, uma 

variação da mata pluvial-subtropical, é a chamada de mata de araucária. A araucária 

relaciona-se, sobretudo em locais com altitudes superiores a 500 metros. 



Além disso, observa-se a existência de muitas áreas agrícolas e de 

pastagens abandonadas, ocorrido pelas dificuldades financeiras, inviabilidade da 

produção, especulação imobiliária, penhora em banco, entre outros motivos. 

No que se refere ao município de Dois Vizinhos, as características de clima 

apresentam médias parecidas com as das demais regiões, como apresenta a Tabela 

12: 

 

Tabela 12 - Dados gerais do Município de Dois Vizinhos 
 

Área e Localização  

Área 418 km² 
Altitude média 509 m 
Latitude 25° 44’ 03“ Sul 
Longitude 53° 03’ 01” Oeste 

Fonte: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos. Adaptado pelo autor.  

           

A Granja Marmentini, está localizada aos fundos do Parque de Exposições de 

Dois Vizinhos, no Km 103 da PR 281.  Foi fundada em 1969, sendo uma empresa 

agrícola de médio porte e atividade primária, onde naquela época havia uma 

sociedade, mas com o passar dos anos foi desfeita. No começo eram vendidos 

apenas suínos reprodutores, agora são vendidos leitões de engorda de até vinte e 

três quilos em média. 

A atividade de suinocultura é desenvolvida na propriedade desde o ano de 

1969, sendo esta a principal atividade, mas a propriedade do Sr. Gladecir 

Marmentini, também é especializada em culturas de época paralelamente à 

suinocultura, a figura 08 mostra a imagem de satélite com a localização dessa 

granja. 

 
 



 
Fonte: Mapa Link Google, 2010. 

Figura 08 - Imagem aérea de satélite da Granja Marmentini em 2010. 
 
 

A Granja firmou contrato de comodato em 2008 com a Sadia S.A., onde a 

empresa entra com a mão de obra e a Sadia S.A. fornece os suínos, medicamentos 

e a parte de alimentação. 

Atualmente, a propriedade possui dois modernos blocos para maternidade de 

suínos, e mais um em construção, cujas dimensões são de 1.350 m² (um mil 

trezentos e cinquenta metros quadrados), com capacidade média de 520 suínos 

divididos entre matrizes e machos adultos e 750 suínos entre creche e maternidade.  

As matrizes são recebidas com 110 quilos e 150 dias de idade, os machos 

com 150 quilos e 200 dias de idade. A granja não pode fazer a reprodução de 

matrizes, pois pode haver um grau de parentesco, o que prejudica na engorda dos 

leitões fazendo com que eles não cheguem ao peso ideal no tempo certo. 

Quando as matrizes chegam à granja são alojadas até 150 quilos e os 

machos são alojados até 180 quilos. É necessário que atinjam esse tamanho para 

estarem prontos para as coberturas (inseminações).   

As inseminações artificiais são feitas pela manhã têm como objetivo o 

aumento do número e da qualidade das crias, do que em comparativos com 

coberturas com contato normais. Por semana são em média 20 fêmeas 

inseminadas.  



O tempo de gestação das fêmeas é de 114 dias, sendo que quando chegam 

aos 110 dias de gestação, são transferidas para a maternidade. No 113º dia é 

aplicado um medicamento que acelera o parto, para o dia seguinte.  

Ao nascerem, faz-se necessário cortar-lhes o cordão umbilical, e manejar as 

f6emeas de maneira que não se deitem em cima dos filhotes, evitando seu 

esmagamento. Aos três dias de idade é feito uma aplicação de medicamento 

fortificante, corte da cauda, mossagem (corte na orelha) e corte de dente (presas 

frontais). No oitavo dia é feito a castração dos leitões e ao vigésimo segundo dia o 

desmame. Posteriormente são transferidos para a creche e permanecem lá até a 

entrega para a indústria alimentícia, com média de 23 quilos e 60 dias de idade.  

Na creche, os leitões são tratados duas vezes ao dia (manhã e tarde). A 

limpeza da creche também é feita duas vezes ao dia. Nas segundas-feiras ocorrem 

as retiradas dos leitões, e faz-se necessária a desinfecção e repintura das baias, de 

modo a evitar a transmissão de doenças ao próximo lote, que será abrigado na 

quinta-feira. 

Existe, ainda, a necessidade de compra de maravalha (serragem, ou restos 

de corte de madeira), utilizada como “cama” (forração do piso), e é feita no máximo a 

cada trinta dias, visando a sanidade da criação. São utilizadas principalmente na 

maternidade. 

Na maternidade, onde são feitos os desmames, nas quintas-feiras, também 

se faz necessário a desinfecção das baias para, assim, receber outras fêmeas no 

sábado. As matrizes devem ser tratadas três vezes ao dia e duas vezes ao dia 

ocorre a limpeza das baias.  

As fêmeas em gestação são alojadas em baias específicas, sendo que em 

cada uma delas ficam dispostas de oito a quinze unidades, conforme a capacidade 

de alojamento. Fêmeas em gestação e machos são tratados duas vezes ao dia e a 

limpeza realiza-se uma vez ao dia. A água para todos os suínos é proveniente de 

dois poços artesianos localizados na propriedade. A água é armazenada em 

reservatórios, sendo um com capacidade de dezessete mil litros e outro com vinte 

mil litros. O abastecimento do reservatório menor é feito três vezes ao dia e o 

depósito maior, uma vez ao dia, perfazendo um total de 71 mil litros de água 

utilizados diariamente. 

A ração é fornecida à propriedade pela empresa integradora. São cinco tipos 

de rações, separadas por valores nutricionais específicos, que chegam prontas, 



todas as quartas-feiras. Cada tipo de ração tem seu destino certo. Na maternidade 

(lactação), são consumidos 8 sacos de 50 kg por dia da ração do tipo S47, destinada 

às fêmeas em gestação. Os machos (reprodução) consomem 25 sacos de 50kg por 

dia da ração do tipo S53. Na creche, a ração S49, chamada inicial 01, são 

consumidos 05 sacos de 25kg por dia, da S50, ração inicial 02, são consumidos 8 

sacos de 25kg por dia e da S51, que é a ração final, são consumidos 08 sacos de 

50kg por dia, resultando no consumo total de 2.375 kg destes concentrados por dia. 

Desta forma, percebe-se que existe uma grande geração de resíduos na 

propriedade. Estes resíduos são misturados com a água utilizada na limpeza das 

baias, gerando um grande volume de efluente, já líquido, pronto para disposição na 

rede coletora e com destino direto ao biodigestor. 

Os medicamentos também são fornecidos pela empresa integradora, e há um 

acompanhamento regular de um veterinário. Há também uma visita mensal de um 

técnico, disposto pela empresa integradora, que verifica a normalidade de todo o 

processo de funcionamento e produção da granja.  

A empresa possui seis funcionários, e suas funções se organizam na 

propriedade de acordo com a Tabela 13. 

A empresa não exige experiência para a contratação de seus funcionários, 

porém estes recebem treinamento, em média, durante quinze dias. Os funcionários 

recebem alguns benefícios além do salário, como o auxílio à moradia, na própria 

granja, com fornecimento livre de água, luz e ainda possuem um local onde podem 

produzir suas próprias hortaliças, para consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 13 - Relação de funcionários e suas funções da Granja Marmentini 

Cargos Responsabilidade 

 1 Gerente Recebimento de machos e matrizes,  

carregamento e venda de leitos. 

1 Operador de Gestação Cobertura da fêmea, Gestação, 

Vacinação/imunização. 

1 Operador de Maternidade Parto e cuidados com recém nascido, 

amamentação, corta de dente, cauda, 

umbigo, aplicação de ferro, mossagem e 

castração. 

1 Operador de Creche Desmame e alimentação. 

2 Auxiliares de limpeza Limpeza de baias. 

Fonte: Granja Marmentini, 2008. 

 

4.2 Análises de viabilidade e vantagens do empreendimento 

 

Durante o desenvolvimento da dissertação foram realizadas visitas ao local, 

de onde se pôde efetivar o levantamento das informações inerentes ao processo 

produtivo bem como o acompanhamento de todos os processos e procedimentos 

utilizados na construção e manutenção do biodigestor na propriedade. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizado o método de investigação in 

loco, com observações quantitativas e qualitativas. 

No que se refere à pesquisa qualitativa, foi observado todo o processo de 

geração e destinação dos resíduos originados e também o funcionamento do 

processo produtivo da granja, analisando os impactos ambientais gerados e as 

soluções adequadas para minimizá-los. 

Quanto à pesquisa quantitativa, foram analisados os valores relacionados à 

construção do biodigestor, juntamente com o possível incremento da renda a partir 

da economia em adubos químicos que seriam utilizados na lavoura local, que é a 

outra fonte produtiva da granja, substituídos parcialmente pelo adubo orgânico 

proveniente dos dejetos. Ainda, a estimativa de quantidade volumétrica de gás 

gerado. 

Para o cálculo de geração de resíduos foram utilizadas as informações 

obtidas a partir de Konsen (1983), Oliveira (1993), Oliveira (1994), Fernandes e 



Oliveira (1995), fazendo as adaptações para o local estudado, conforme a Tabela 

14. 

 

Tabela 14 - Produção diária de dejetos nas diferentes fases de produção 

Fases de produção  
Esterco 

Esterco + 
Urina 

Dejetos 
Líquidos 

Produção 
de Dejetos 
Líquidos 

 (Kg/dia) (Kg/Dia) (L/dia) (m3/animal/
mês) 

Matrizes 3,6 11,0 16,0 0,48 
Matrizes em lactação 6.4 18,0 27,0 0,81 

Machos 3,0 6,0 9,0 0,28 
Leitões 0,35 0,95 1,4 0,5 

Fonte: Konsen (1983), Oliveira (1993), Oliveira (1994), Fernandes e Oliveira (1995).  

                Adaptado pelo autor. 

 

No que se refere à produção do biogás e a capacidade produtiva de variados 

tipos de dejetos, foram utilizadas as comparações baseadas a partir de Barreia 

(1993), conforme a Tabela 15:  

 

Tabela 15 - Capacidade de Geração de 1 m3 de biogás 

Material Quantidade (Kg) 

Esterco Fresco de Vaca 25 
Esterco de Suíno 12 

Esterco Seco de Galinha 5 
Resíduos Vegetais 25 

Lixo 20 
Fonte: Barreira, 1993. Adaptado pelo autor. 

 

Fez-se a estimativa da quantidade de gás produzido pelo sistema através do 

volume de dejetos gerado, tendo como base as bibliografias disponíveis. 

Quanto à geração dos créditos de carbono, estimou-se a redução da emissão 

do gás metano diretamente na atmosfera, utilizando-se do cálculo de que 1 m3 de 

metano tem o peso equivalente a 0,72 kg, baseado no autor Silva, 2008, e a cada 

tonelada de metano que não é emitida para a atmosfera tem-se um adicional de 21 

créditos de carbono, segundo a convenção mundialmente adotada (cada tonelada 

de carbono não emitido equivale a um crédito, segundo o protocolo de Kyoto, 

estabelecido no ano de 1997).  



Utilizou-se como parâmetro de referência o valor da composição do biogás 

citado por TEIXEIRA (1985), onde se considera 54% de presença mínima de CH4  

nos gases produzidos pelos dejetos suínos.  

No decorrer do estudo, também usou-se valores médios em relação à 

qualidade do biofertilizante gerado, com os quais pôde-se quantificar os nutrientes 

presentes no material com posterior verificação, de acordo com a literatura, da 

possibilidade de utilização na agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Disposição das instalações 

 
A Granja Marmentini optou pela adoção do sistema de biodigestão anaeróbia 

com utilização do biodigestor proposto pela empresa integradora, dada a exigência 

desta, juntamente com a consciência da necessidade de destinar corretamente os 

resíduos gerados na área, resultantes da atividade, podendo desta forma armazenar 

e isolar, evitando o contato direto com o solo ou com corpos d’água, devendo assim 

contribuir para a minimização dos impactos negativos gerados ao meio ambiente. 

Verificou-se que todo o sistema implantado na propriedade visou o desenvolvimento 

de uma atividade sustentável e ambientalmente correta. 

Segundo a Figura 09, percebe-se a melhor disposição final e tratamento dos 

resíduos provenientes da suinocultura que foram aplicados na granja, exceto pela 

não geração de energia e seu aproveitamento, que seria a conclusão do ciclo 

proposto pelo desenvolvimento dessa tecnologia.    

 

 
Fonte: Salvador, Bellaver e Dalmazo, 2008. 

Figura 09 - Apresentação do sistema ideal de tratamento de dejetos provenientes da 
suinocultura. 
 

 

 



Com o entendimento de todo o processo que se desenvolveu com a 

implantação do sistema, apresenta-se, em detalhes, cada parte do mesmo, para que 

se possa analisar os ganhos proporcionados. Conforme se verifica a seguir, as 

instalações tiveram que ser adaptadas, já que o sistema antigo da disposição de 

resíduos não se enquadravam nas condições minimizadoras de impactos negativos 

e maximizadoras de produção. 

 Conforme Figuras 10, 11, 12 e 13, percebe-se que não havia conhecimento 

em relação à periculosidade de danos ambientais com o antigo sistema de 

disposição final. Ainda acontecia o direto vazamento de gases, causando mau cheiro 

e acumulando de insetos transmissores de bactérias, como as moscas, baratas, etc. 

    

 
Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 10 -  Antigo local de disposição dos dejetos. 
 

Nota-se, com base da Figura 11, que  os dejetos não tinham um destino 

adequado, ficando armazenados diretamente sobre o solo desprotegido, através de 

escavações com profundidade média de 2 metros e sem nenhuma cobertura. 



 

Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 11 -  Vazamento constante de dejetos e gases. 
 
          No antigo sistema, a redução de volume se dava por simples evaporação da 

água presente, pelo vazamento e pela infiltração direta no solo. 

 

Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 12 -  Problema estrutural do antigo depósito de dejetos. 



    Na Figura 12, percebe-se a precária estrutura antiga de armazenamento dos 

dejetos, possuindo iminente potencial de ruptura da estrutura de contenção, 

podendo causar graves danos ao meio ambiente.  

Na Figura 13, percebe-se que, pelos fatores topográficos regionais, a Granja 

Marmentini abriga um córrego. Este era potencialmente ameaçado de 

contaminação, devido à proximidade com a antiga lagoa de efluentes. 

 

 

Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 13 - Córrego local potencialmente ameaçado de contaminação. 
           

          Nota-se, pelas Figuras 14 e 15, as matrizes acondicionadas no antigo sistema, 

juntamente com seus dejetos, causando maus odores e proliferação de insetos. 

 

 

 

 

 



 
 
Fonte: Granja Marmentini, 2009.        

Figura 14 - Baias antigas da granja Marmentini. 
 
           
 

 
       
Fonte: Granja Marmentine, 2009. 

Figura 15 - Disposição dos dejetos suínos nas baias antigas. 
 



No novo sistema, também se modificou o norma de disposição de água e 

alimento. O sistema antigo é mostrado na Figura 16, a seguir.  

 

 
 
Fonte: Granja Marmentini, 2009. 

Figura 16 - Forma antiga de disposição de água e alimento. 
 

 

Com base na Figura seguinte, fica clara a melhoria quando se compara o 

sistema antigo com o novo. Notoriamente a melhoria do ambiente, no que diz 

respeito à sanidade do local, bem como a melhoria da disposição dos resíduos 

gerados, favorece um ambiente agradável para os animais e para quem os maneja.  

Diante da nova proposta de produção, com importante atenção às 

necessidades de proteção ambiental, preocupou-se em montar um sistema onde 

aconteça a retirada mais fácil e rápida dos dejetos, o que provoca o favorecimento 

da citada sanidade do local de manejo e da sua vizinhança.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 17 - Estrutura das novas baias da granja. 
 

No novo sistema, percebe-se que ocorreu uma preocupação na busca da 

construção de uma estrutura que facilitasse a destinação dos resíduos, e que os 

dejetos pudessem seguir facilmente ao biodigestor. Para que isso ocorresse foi 

construído um sistema de calhas e tubulações, de acordo com as Figuras 18 a 24. 

 



 
    
Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 18 - Matrizes em novas instalações.  
 

          Percebe-se na figura seguinte o novo sistema de captação dos 

dejetos, com detalhe das calhas em concreto. Nas figuras apresentadas à seguir, 

tem-se a noção do caminho que o dejeto faz do momento que sai das baias até a 

sua chegada ao biodigestor.  

 

 
               
Fonte: Granja Marmentini, 2010 

Figura 19 - Calhas para condução dos dejetos nas baias. 
 



A Figura 20 detalha a caixa de passagem dos dejetos, com detalhe boca de 

captação e grade de proteção em aço.  

 
 
Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 20 - Recepção dos dejetos vindos das baias. 
 

 

          Detalhe na Figura 21 da tubulação de condução por gravidade dos dejetos 

para caixa de passagem, antes da chegada ao biodigestor. 

 

Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 21 - Tubulações hidráulicas das baias ao biodigestor. 



          Detalhe da caixa de passagem em concreto, que possui tampa também em 

concreto, com a finalidade e de facilitar o acesso às tubulações em caso de 

obstrução da rede (Figura 22).  

 
    
Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 22 – Caixa para passagem dos dejetos. 
          

 

 A Figura 23 mostra o detalhe da caixa de passagem de chegada, antes do 

biodigestor. Detalhe da rede hidráulica por gravidade, que foi um dos motivos da 

escolha do local de implantação do biodigestor.           

 
Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 23 - Tubulações hidráulicas de chegada ao biodigestor. 



 
          Na Figura 24, detalha-se o novo sistema de alimentação e ao fundo a grelha 

de aço cobrindo as calhas, para facilitar a limpeza das baias.  

 

 
              
Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 24 - Forma atual de disposição de alimento para leitões. 

 

5.2 Construção do Biodigestor 

 
 

Juntamente a reforma do antigo sistema de criação na granja, foi construído 

o sistema para recepção dos dejetos suínos gerados. Para a construção deste 

sistema, ocorreu uma análise da área com vistas no uso da gravidade para o 

deslocamento dos dejetos e ainda da distância segura do córrego local, conforme 

mostram as Figuras 25 a 29. 

 A Figura 25 mostra a lona de proteção do fundo do biodigestor, cujas 

dimensões são de 13m x 23m e profundidade de 2,5m, com detalhe da escavadeira 

construindo o tanque de recepção e armazenamento dos dejetos após sua saída, 

com dimensões de 13m x 30m e 3m de profundidade. 

 



 
               
Fonte: Granja Marmentini, 2009. 

Figura 25 - Disposição da área interna do biodigestor. 
 
 
          Detalhe da tubulação de entrada de efluente, a partir da caixa de passagem 

pode ser visto na Figura 26. 

 

 
               
Fonte: Granja Marmentini, 2009. 

Figura 26 - Chegada do efluente das baias ao biodigestor. 
 
 



          A Figura 27 detalha o sistema de lona que divide o biodigestor em duas 

câmaras. 

 

 
Fonte: Granja Marmentini, 2009. 

Figura 27 - Divisão interna do biodigestor. 
 
 
          A Figura 28 detalha o processo de escavação que irá abrigar a lagoa dos 

dejetos, após o tratamento anaeróbio.   

 
Fonte: Granja Marmentini, 2009. 

Figura 28 – Construção da lagoa de armazenamento. 



5.3 Sistema de Monitoramento do Biogás 

 
Após o sistema entrar em funcionamento, existe a necessidade de 

acompanhar a quantidade de gás que ele está produzindo. Para isso, foi montado 

um esquema de monitoramento, que contabiliza a produção do mesmo. Inicialmente, 

a destinação do gás produzido será apenas com a intenção de redução do seu 

potencial poluidor, de metano (CH4) para dióxido de carbono (CO2), sendo feita a 

partir da simples queima no material que sai do sistema. Na Figura 29, podemos 

entender como funciona o sistema de coleta de biogás. Os gases que contribuem 

para o aumento do efeito estufa são: dióxido de carbono (CO
2
), monóxido de 

carbono (CO), metano (CH
4
), óxido nitroso (N

2
O), óxido nítrico (NO), traços de 

clorofluorcarbonetos (CFC’s), hidrofluorcarbono (HFC), perfluorcarbono (PFC) e 

hexafluoreto de enxofre (SF6) (OLIVEIRA et al., 2003; MCT, 2006ª). 

Verifica-se que o sistema de monitoramento é feito por vários aparelhos, 

instalados em uma sequência mostrada por essa figura. 

 

 

Fonte: Salvador, Bellaver e Dalmazo, 2008. Adaptado pelo autor. 

Figura 29 - Sistema de monitoramento do biogás. 
 

 As Figuras de 30 a 37 demonstram as partes deste sistema implantado na 

Granja Marmentini.  



Na figura 30, vê-se o encanamento de transporte do gás para o queimador 

(tubulação amarela) e o tubo transparente paralelo de medição de pressão interna e 

qualidades do gás. 

 

 
Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 30 – Tubulação e válvula para passagem do gás. 
 
        Na Figura 31 vemos o controlador eletrônico do sistema, fixado próximo a 

chaminé do queimador dos gases, onde ficam armazenados todos os dados obtidos. 

 

        
Fonte: Granja Marmentini (2009) 

Figura 31 - Controlador eletrônico do sistema. 
 



Na Figura 32 o detalhe dos aparelhos que fazem a medição das propriedades 
físicas e químicas dos gases. 
 

 
Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 32 - Coletores de dados físico-químicos dos gases. 
 
 
          Detalhe interno do controlador eletrônico do sistema. A coleta dos dados não 

é feita pela granja e sim por técnicos da empresa Sadia. 

 

 
Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 33 - Detalhes do sistema eletrônico. 



A Figura 34 mostra em detalhe o sistema de ignição dos gases, que funciona 

por faísca provocada por corrente elétrica, ativada sob determinada pressão. 

 

 
Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 34 - Sistema de ignição (faísca) por eletricidade. 
 
 
Detalhe da chaminé do queimador de gases, localizada cerca de 30 metros 

do biodigestor em função de segurança. 

 
Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 35 - Chaminé do queimador.  
 

 



 Figura 36 que mostra o biodigestor com a tubulação transportadora dos 

gases para o queimador. 

 

 
           
Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 36 - Biodigestor e sistema de queima do biogás da Granja Marmentini. 
 

Conforme percebe-se nas imagens apresentadas, existe um controle total da 

saída do gás produzido, bem como, um monitoramento constante do sistema.  

 

5.4 Produção de biogás na Granja Marmentini 

 

Como visto anteriormente, a produção do biogás está ligada diretamente a 

quantidade de dejetos disponíveis para alimentar o sistema. Desta forma, 

saberemos quanto de gás poderá se produzir na Granja. 

A partir, do aparelho instalado na Granja, é efetuado o monitoramento da 

temperatura, pressão e a vazão ocorrida no sistema. 

O monitoramento da temperatura do sistema é importante para saber o 

comportamento bacteriano, já que a manutenção da temperatura significa que o 

trabalho interno realizado pelas bactérias está ocorrendo sem grandes alternações, 

garantindo a boa decomposição  do material orgânico disposto.  

No que se refere a pressão gerada no equipamento, medida atmosferas, 

verificou-se que o sistema mantém a pressão interna constante, o que demonstra 



que a produção de gás está ocorrendo de forma contínua sem grandes oscilações 

do sistema.  

No desenvolvimento da pesquisa, buscou-se quantificar os dejetos 

produzidos a partir da diversidade de idades dos animais que a granja abriga, 

dispostos na Tabela 16: 

 
Tabela 16 – Produção diária de dejetos nas diferentes fases de produção na Granja. 

Fases de produção Esterco  Quantidade 
de animais 

(un) 

Total de dejetos 
produzidos 

(kg/dia) 
 (Kg/dia/un) 

Matrizes 3,6 x 408 1.468,80 
Matrizes em lactação 6,4 x 72 460,80 

Machos 3,0 x 15 45,00 
Leitões 0,35 x 1500 525,00 

Total de dejetos produzidos (entre sólidos e líquidos)  2.499,60 
Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

 
 Conforme apresentada na Tabela 17 e a partir da determinação da 

quantidade de dejetos, é possível quantificar a quantidade de biogás produzido. 

Sabendo-se que, segundo Silva e Ruggero,2010, ocorre a produção de, em média, 

0,30 m3 de gás por Kg de dejetos suínos (SILVA e RUGGERO, 2010). 

 

Tabela 17 - Capacidade de geração diária de biogás da Granja. 

Quantidade de dejetos 
produzidos (Kg) 

 Quantidade de Biogás a 
ser produzido (m3) 

2.499,60 x 0,30 749,7 
       Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

 

Verifica-se que a quantidade de biogás produzida diariamente é 

considerável, e pode vir a trazer várias vantagens econômicas, com ganhos 

financeiros, que podem ser divididos em duas possibilidades: a venda de créditos de 

carbono e a substituição parcial de fontes tradicionais de energia. 

Atribuindo a porcentagem de obtida por LUCAS JÚNIOR (1987), que 

analisou o biogás produzido em biodigestores modelos indiano e chinês, pelo 

período de um ano, adotou-se a média 57,7% de presença do gás CH4. Isso está 

demonstrado nas Tabelas 18 e 19, onde se verifica o valor obtido quanto a venda de 

créditos de carbono na propriedade. 

 



Tabela 18 - Produção diária de gás metano na Granja 

Volume de dejeto de suíno (m3)  
57,7% de 

CH4 

Total de metano 
produzido (m3) 

749,70 - 43,3%  324,62 

Fonte:: Pesquisa de Campo, 2010. 

 

No que se refere a geração dos créditos de carbono, entende-se que a 

redução da emissão de metano para a atmosfera de  1 m3 de metano tem o peso 

equivalente a 0,72 kg (Silva, 2008) e a cada tonelada de metano que não é emitida 

para a atmosfera tem-se um adicional de 21 créditos de carbono (21 toneladas de 

carbono que tiveram sua emissão reduzida). 

De acordo com a Bolsa de Mercado e Futuro e a Bolsa de Valores do Estado 

de São Paulo – BM&F BOVESPA (2010), o valor de uma tonelada de crédito de 

carbono é comercializado por R$ 25, 64. Sendo que a partir disso, podem-se 

determinar os ganhos obtidos na granja com a comercialização deste produto, 

conforme a Tabela 19. 

 

Tabela 19 - Renda obtida pela venda de créditos de carbono na Granja. 

Total de 
metano  
(m3/dia) 

 Total de 
metano  
(kg/dia) 

 Total de 
metano 

(ton./mês) 

Valor da 
tonelada de 

carbono (R$) 

Renda 
Mensal 

(R$) 

324,62 x 0,72 233,72     x 30 dias 7,01 25,64 179,78 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 

 
Desta forma, nos padrões que a granja está organizada hoje, a renda 

mensal no que se refere a venda da redução do metano em dióxido de carbono, a 

partir dos créditos de carbono, gerará uma renda anual de R$ 2.156,36.  

No que se refere à segunda forma de geração de renda na propriedade a 

partir do biogás é a utilização do mesmo no lugar de outras fontes de energia, tanto 

no sistema de criação da granja bem como nas outras atividades desenvolvidas na 

propriedade. Desta forma, serão apresentadas algumas comparações de utilização 

do biogás. 

Inicialmente, a Tabela 20, apresenta uma comparação da quantidade da 

produção de biogás com a utilização de outras fontes de energia. 

 



Tabela 20 - Quantificação da produção de biogás em comparação com outras fontes 

de energia.                   

Quantidade de 
metano 
(m3/dia) 

Valor comparativo a 1 m3 

de metano 
Valor total comparativo 

produzido na granja por dia 

324,62 0,613 litros de gasolina 198,99 litros de gasolina 
324,62 0,579 litros de querosene 187,95 litros de querosene 
324,62 0,553 litros de óleo diesel 179,51 litros de óleo diesel 
324,62 0,454 litros de gás de 

cozinha 
147,37 litros de gás de 

cozinha 
324,62 1,536 quilos de lenha 498,61 quilos de lenha 
324,62 0,790 litros de álcool 

hidratado 
335,44 litros de álcool 

hidratado 
324,62 1,428 kw de eletricidade 463,55 kw de eletricidade 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

 

Para sabermos o real ganho, da substituição das fontes de energia por 

biogás, temos que saber qual é o valor local da unidade de cada tipo de energia, 

conforme a Tabela 21: 

 

Tabela 21 - Valor de mercado das fontes de energia. 

Tipo de energia 
(unidade) 

Valor médio de 
mercado (R$) 

Tipo de energia 
(unidade) 

Valor médio de 
mercado (R$) 

litro de gasolina 2,70 quilo de lenha 2,50 
litro de querosene 1,45 kw de eletricidade 0,518 

litro de gás de 
cozinha 

2,93 litro de álcool 
hidratado 

1,82 

litro de óleo diesel 2,00   
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

 

Com estes valores pode-se quantificar qual seria o ganho em cada tipo de 

energia a partir da quantidade produzida de biogás, de acordo com a Tabela 22. 

 
Tabela 22 - Renda média diária do biogás da Granja Marmentini. 

Valor referente ao total de biogás 
produzido na granja 

Valor médio 
de mercado 

(R$) 

Renda promovida 
pelo biogás (R$) 

198,99 litros de gasolina 2,70 537,27 
187,95 litros de querosene 1,45 629,40 
179,51 litros de óleo diesel 2,00 272,52 

147,37 litros de gás de cozinha 2,93 431,79 
498,61 quilos de lenha 2,50 1246,52 

335,44 litros de álcool hidratado 1,82 610,50 
463,55 kw de eletricidade 0,518 240,11 



Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

 
A partir dos valores apresentados, notamos que em relação a algumas 

fontes energéticas o biogás é altamente rentável, como é o caso da lenha, da 

gasolina, do gás de cozinha e da eletricidade. 

Dentre estas fontes de energia comparadas, na granja é utilizada a 

eletricidade, a lenha e o gás de cozinha, ou seja, as fontes que apresentam 

melhores rendimentos na comparação acima. 

 

5.5 Produção de biofertilizante na Granja Marmentini 

 

Além da produção de biogás, o sistema implantado também proporcionará a 

utilização do biofertilizante, tanto na própria propriedade ou para a comercialização. 

Como citado anteriormente, as vantagens da utilização do biofertilizante são 

inúmeras, e auxiliam na redução dos investimentos em insumos, já que o produto 

resultante da biodigestão é rico em vários nutrientes que são necessários para a 

produção, como Nitrogênio e Fósforo.  

O efluente originado da biodigestão é armazenado em lagoa secundária, 

onde são destinados os materiais depois que saem do processo de biodigestão, 

como representa a Figura 37 e 38. 

 

 



 
       
Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 37 - Lagoa de decantação da Granja Marmentini. 
 
 

 
Fonte: Granja Marmentini, 2009. 

Figura 38 - Tanque de armazenamento da Granja Marmentini. 
 

Todo o efluente resultante da biodigestão, chamado agora de biofertilizante, 

é armazenado na lagoa, da onde é feita a retirada para a aplicação direta nas 



lavouras.  A retirada é feita por sucção a partir de um equipamento que armazena e 

distribui o adubo, rebocado por um trator. Como é apresentado nas Figuras 39 a 44. 

 

 
Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 39 - Carga para a máquina de aspersão. 
 

 

 

 
                       
Fonte: Granja Marmentini, 2010.  

Figura 40 - Retirada do fertilizante da lagoa. 



 
      
Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 41 – Entrada do fertilizante no tanque. 
 

 

 
Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 42 - Aparato para sucção e distribuição do biofertilizante I. 



 
         
Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 43 - Aparato para sucção e distribuição do biofertilizante II. 
 

Com este sistema é possível realizar a distribuição homogênea do 

biofertilizante, em vários tipos de culturas, como se observa na Figura 44. 

 

 
                         
Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 44 - Distribuição de biofertilizante no cultivo de aveia preta. 
 



Para se utilizar o biofertilizante de forma correta, nas diferentes culturas, é 

necessário quantificar os tipos de nutrientes que se apresentam no efluente. Para 

isso, é necessário realizar análises químicas. Inicialmente, buscou-se quantificar o 

volume de dejetos líquidos a serem lançados no biodigestor, de acordo com a 

Tabela 23: 

 

Tabela 23 - Produção diária de dejetos líquidos nas diferentes fases de produção. 

Fases de produção Numero de 
animais 

Dejetos Líquidos 
(L/dia) 

Produção Total 
Dejetos Líquidos 

Matrizes 408 16,0 6528 
Matrizes em lactação 72 27,0 1944 

Machos 15 9,0 135 
Leitões 1500 1,4 2100 

Total de dejetos líquidos da propriedade (L/dia) 10.707 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.  

 

Verifica-se que diariamente são produzidos 10707 litros de dejetos, ou seja, 

10,7 m3, resultando numa produção mensal de 321 m3 por mês, sendo este o 

volume de retenção (30 dias). 

De acordo com as análises Sganzerla (1983) notamos que os dejetos de 

suínos, sem separação de sólidos apresentam, em média, pH de 7,5  Matérias Seca 

(M.S.) 2,0 %, 2,1 kg/m3
 de Nitrogênio (N); 1,6 kg/m3

 de Fósforo (P2O5) 1,2 kg/m3
 de 

Potássio (K2O).  

A partir das análises quantificar a produção de biofertilizante da granja, para 

que, posteriormente, tenha-se a real informação da economia que se pode obter a 

partir dele, conforme apresentado na tabela 24. 

 

Tabela 24 - Quantidade de nutrientes produzidos mensalmente na Granja 

Marmentini.  

 
Nutrientes 

Quantidade de 
dejetos (m3) 

Quantidade  Total de 
nutrientes 
produzidos 

N 321 2,1kg/m3  674,1 (kg) 

P2O5 321 1,6 kg/m3  513,6 (kg) 

K2O 321 1,2 kg/m3  385,2 (kg) 

M.S. 321 2,0 %  6,42 (m3) 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

A partir das análises realizadas mensalmente contatou-se que o 

biofertilizante produzido na Granja possui grande quantidade de nitrogênio e fósforo. 

A partir de pesquisas em casas agropecuárias da região, foi possível 

levantar os valores médios dos nutrientes, sendo que o nitrogênio foi cotado à R$ 



1,40/kg, o fósforo à R$ 1,75/kg e o potássio a R$ 1,20/kg. Desta forma, pode-se 

quantificar em valores os nutrientes produzidos, de acordo com a Tabela 25: 

 

Tabela 25 - Renda obtida mensalmente pela geração de nutrientes na Granja 

Marmentini. 

 
Nutrientes 

Quantidade de 
nutrientes 

produzida (kg) 

 
Valor 

unitário 
(R$/Kg) 

 
Valor 

resultante 
(R$) 

N 674,1 1,4 859,75 

P2O5 513,6  1,75 897,75 

K2O 385,2  1,2 462,25 

 Total de renda gerado 2.219,75 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

 

Desta forma percebe-se que a geração da renda mensal é de R$ 2.219,75, 

resultando anualmente R$ 26. 637,00. 

Somando com a renda gerada pelos créditos de carbono, que foi de R$ 

2.156,83, obtêm-se uma renda geral do sistema no ano de R$ 28.793,83. 

Com esses valores finais de retorno, pode-se avaliar se o sistema é viável. A 

partir de dados obtidos na granja, cada metro quadrado construído teve um custou 

de R$ 217,39. Assim, como o tamanho do equipamento é de 299 m2, o sistema 

custou R$ 64.999,61 a um valor de manutenção de 4% a.a. (GIMENES E 

NORONHA, 2008) sobre o valor investido. 

O lucro do equipamento em três anos é de R$ 86.381,49. Como o custo de 

implantação foi de R$ 64.999,61, e que a partir do terceiro ano se teria um lucro 

bruto de R$ 21.381,88, descontando o custo anual de manutenção, que foi de R$ 

7.799,96, sobraria R$ 13.581,92. 

A partir dos valores apresentados percebe-se que a construção de um 

biodigestor na propriedade foi um bom investimento, no que se refere à questão 

econômica, a partir do estudo de viabilidade, desde que se faça uma gestão correta, 

já que o sistema retornará o investimento em aproximadamente três anos. 

Percebe-se ainda, que precisam ser melhorados alguns procedimentos no 

manuseio dos equipamentos, treinando e capacitando os funcionários, para que não 

ocorram falhas, pois as mesmas podem trazer prejuízos ambientais, como mostram 

as figuras seguintes. 



Na Figura 45, observa-se o equipamento agitando o material dentro do 

biodigestor. Este procedimento foi solicitado aos funcionários pelo técnico da Sadia, 

com objetivo de que aconteça uma melhor mistura da parte líquida com a sólida, 

evitando o grande acúmulo de sedimentos no fundo do biodigestor.  

 

 

Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 45 - Procedimento de agitação do material do biodigestor.  
 
          A falta de cuidados no procedimento de agitação pode causar vazamentos, 

como mostra Figura 46 e 47, contaminando o solo. 



 
 
Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 46 - Vazamento de dejetos no momento da instalação do equipamento. 
 

 

 

Fonte: Granja Marmentini, 2010. 

Figura 47 - Resultado da falta de cuidado no procedimento e agitação. 
 

Os problemas que se apresentam no momento estão relacionados à 

conscientização e melhoria do manuseio, fazendo assim com que o sistema seja 



aperfeiçoado, minimizando falhas. Acredita-se que com a rotina e fiscalização dos 

procedimentos das atividades, estes problemas serão sanados, fazendo com que a 

granja, em estudo, se torne referência para outras propriedades da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do desenvolvimento do presente trabalho, verificou-se que o sistema 

de biodigestor na Granja Marmentini foi muito útil no que se refere à questão de 

saneamento ambiental, bem como à questão econômica, já que pode se tornar uma 

nova fonte de renda. Desta forma, a partir do detalhamento do sistema, foi possível 

entender o processo de funcionamento do sistema de digestão anaeróbia. 

A utilização dos biodigestores no meio rural traz vários benefícios ambientais, 

os quais se relacionam, principalmente, a aspectos de saneamento bem como de 

geração de energia, estimulando a reutilização de nutrientes, com a produção de 

biofertilizantes. Observa-se, ainda, que o aspecto saneamento surge na medida em 

que permite o isolamento dos resíduos.  

Nota-se, ainda, que existe a diminuição da poluição atmosférica, hídrica e do 

solo, já que conforme constatado, antes da instalação do sistema, tais poluições já 

vinham ocorrendo. 

Com o sistema existente, nota-se que a produção de biogás pode ser 

aproveitada na própria área de cultivo bem como o biofertilizante, que por suas 

qualidades, tem grande poder de recuperar os solos degradados, e isto já está na 

consciência de muitos agricultores que implantaram o biodigestor. 

No que se refere à propriedade estudada, pode-se notar que a partir do uso 

do biodigestor, eliminou-se o passivo ambiental ocasionado pela dispersão errada 

dos resíduos, bem como a melhoria de sanidade e do manuseio, obtidos com a 

reforma da estrutura, resultando na melhora da gestão do sistema de produção de 

suínos. 

Além destes ganhos, a propriedade começou a gerar o biofertilizante, que tem 

alto teor de nutrientes (nitrogênio, fósforo e potássio) que são de interesse na 

adubação de culturas. 

Assim, como a propriedade também apresenta produção de grãos, ocorre 

economia, já que se diminuiu o gasto com adubos químicos na atividade, 

parcialmente substituído pelo biofertilizante, sendo que o ainda excedente pode ser 

comercializado.   

Desta forma, pode-se recomendar a utilização do biodigestor, pois o mesmo 

permite viabilidade físico-financeira, tendo retorno em aproximadamente três anos, 

e, principalmente ambiental, pois com a introdução do sistema de biodigestor na 



propriedade, ocorreu à utilização da grande quantidade de biomassa gerada e a do 

metano em dióxido de carbono. 
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