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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

A região meio-oeste e oeste de Santa Catarina, sempre se destacaram como 

produtora de suínos. 

A grande maioria, mais de 80% das propriedades agrícolas tinha como principal 

fonte de renda a suinocultura. 

Todas as propriedades criavam suínos, no sistema ciclo completo, sendo o 

tamanho das criações diretamente proporcional a produção de milho na propriedade. 

Assim sendo a quantidade de dejetos produzidos por propriedade era pequena, não 

causando muitos problemas ambientais. 

Estes dejetos eram utilizados na lavoura, sem nenhum tipo de tratamento, ou 

ficavam sobre o solo nos arredores das pocilgas. 

Com a reformulação dos sistemas de produção adotados pelas agroindústrias, 

através dos seus fomentos, houve uma mudança radical em todo o processo. Muitos 

agricultores ficaram fora do processo produtivo de suínos, enquanto que em outras 

propriedades ocorreu uma concentração de suínos. Com isso, aumentaram 

significativamente os problemas ambientais, pela alta quantidade de dejetos suínos 

produzidos. Daí então surgiu a necessidade de implantação de sistemas de armazenagem 

e tratamento destes dejetos. 

As esterqueiras e bioesterqueiras são sistemas de armazenamento de dejetos, 

utilizados na grande maioria das propriedades que criam suínos. 

Nestas esterqueiras e bioesterqueiras, ocorre uma digestão aeróbica, 

promovendo uma redução da carga orgânica, diminuindo o potencial poluidor, 

permitindo assim o seu uso diretamente na lavoura, como fertilizante. 

Os biodigestores são reatores anaeróbicos, que através da digestão anaeróbica 

degradam a matéria orgânica, tendo como produtos finais o biofertilizante e o biogás. 

Nos sistemas que utilizam as esterqueiras e as bioesterqueiras, não é possível a 

utilização do biogás, produzido durante a decomposição dos dejetos, pois não possuem 

estruturas que possibilitam a sua coleta. 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

 

Os estabelecimentos agrícolas produtores de suínos localizados na Bacia 

Hidrográfica do Pato Roxo, município de Lacerdópolis – S.C., produzem grandes 

quantidades de dejetos suínos, causando com isso problemas ambientais. 

Como a suinocultura é a principal fonte de renda na maioria das propriedades, 

estes produtores, pretendem permanecer na atividade sem no entanto agredir o meio 

ambiente. 

Propõe-se com este trabalho, o estudo da viabilidade de implantação, de 

sistemas para armazenar o biogás afim de ser aproveitado como fonte de energia para a 

propriedade. 

O estudo em questão, foi desenvolvido, tendo em vista o potencial suinícola, em 

especial, dos produtores da Bacia do Pato Roxo, onde os produtores possuem sistemas 

de coleta e armazenagem dos dejetos em esterqueiras, sem no entanto utilizarem a 

energia possível de ser gerada por meio do biodigestor. 

O presente trabalho pretende identificar entre as propriedades selecionadas, 

quais tem o potencial, para mudar o atual sistema de armazenamento dos dejetos, que 

são as esterqueiras, para o sistema de implantação de biodigestor, tendo alem do 

fertilizante o biogás como fonte de energia dentro da propriedade. 

Propõe também identificar quais as principais causas, na não implantação do 

sistema de biodigestores nas propriedades, uma vez que na área de trabalho proposta, 

nenhum produtor utiliza esta prática e sim todos utilizam a esterqueira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

 

Objetivo geral 

 

Avaliar a viabilidade da implantação de sistemas biodigestores em propriedades 

da Bacia do Pato-roxo. 

 

Objetivos específicos 

 

 

 Identificar propriedades possíveis para implantar o sistema; 

 Identificar as dificuldades para implantar o sistema; 

 Potencial energético. 



Revisão Bibliográfica 

 

 

 

Situação Regional 

Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe: 

 O rio do Peixe banha os municípios de Caçador, Rio das Antas, Videira, 

Pinheiro Preto, Tangará, Luzerna, Joaçaba, Lacerdópolis, Capinzal, Ouro, Piratuba 

dentre outros. Sua nascente está no município de Calmon e sua foz no rio Uruguai, na 

altura da cidade de Marcelino Ramos, Rio Grande do Sul. O rio do Peixe recebeu este 

nome devido a quantidade de peixes que ali existiam (WIKIPEDIA, 2009). 

 

Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe 

Fonte: 

Segundo WIKIPEDIA, 2009, O Rio do Peixe está precisando de atenção no 

tocante à preservação ambiental. Está muito poluído, principalmente pela indústria 

agropecuária. Vem obtendo grandes avanços nos últimos anos para que melhore nesse 

aspecto. No Meio-Oeste de Santa Catarina - em 1987, 17 indústrias principalmente 

frigoríficas, abatedouros, de curtumes e fábricas de papel e celulose foram convocadas 

pelo fato que sua carga poluidora era equivalente aos esgotos de uma população de 646 

mil habitantes. Em 1992 essa carga foi reduzida em 69% e uma segunda etapa do 

Programa entrou em ação, conseguindo chegar a uma redução de 93,8% em 1994. Além 

do controle da poluição industrial, nessa segunda etapa também foram convocados ao  
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licenciamento ambiental 66 estabelecimentos de comercialização de agrotóxicos e 103 

propriedades agrícolas dedicadas à suinicultura. Na região do Meio-oeste, em março de 

1998, estavam licenciados ou em processo de licenciamento 3178 empreendimentos 

com atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental. Dentre estes 2.218 

são de criação de suínos. Já estão controlados 60% dos efluentes líquidos do plantel de 

animais, 32% dos resíduos sólidos urbanos e 15% dos esgotos sanitários através de 

redes e estações de tratamento coletivos. 

A suinocultura no Brasil tem sido uma atividade fundamentalmente 

desenvolvida em pequenas propriedades rurais, com destacado papel no estado de Santa 

Catarina, que conta com 80 mil suinocultores, 80% dos quais situam-se na região oeste, 

com uma média de 16 hectares por criador (WIKIPEDIA, 2009). 

A produção catarinense de suínos é a maior do país, com 29,6% do total 

nacional, para um rebanho de 3,35 milhões de cabeças suínas, o que representa 11,2% 

do rebanho nacional e um desfrute de 140% contra a média nacional de 51,3% 

(WIKIPEDIA, 2009). 

 

            Criação de Suinos 

            Fonte: Fábio Preis (2009) 

 

 

 



Segundo DEGANUTTI, PALHACI, ROSSI, TAVARES e SANTO, s.d., o 

desenvolvimento da suinocultura passou a ser mais marcante a partir da década de 70. 

Em pouco tempo, particularmente a região do oeste de Santa Catarina se 

transformou numa grande produtora não só de suínos, mas também de frangos, perus e 

derivados de soja, através da integração entre lavoura, criação e frigoríficos. Nos 

últimos 10 anos, começou gradativamente um processo de transformação na 

suinocultura, no qual as agroindústrias passaram a pressionar os integrados para um 

maior aumento da produtividade, tendo se como meta passar de uma média anual de 16 

para 23 suínos terminados por matriz e de 20 terminados/porca por ano. Esta meta tem 

impactos regionais significativos porque leva à redução do número de integrados – 

excluindo os pequenos produtores que têm em torno de 5 criadeiras – com aumento de 

área e do plantel médio por propriedade. 

O problema que isto ocasiona é que a quantidade de esterco produzido 

geralmente não tem onde ser utilizado, porque a área de lavouras tem diminuído, e o 

preço bem como o trabalho envolvido com fertilizantes químicos faz com que estes 

sejam preferidos. A poluição passou a ter um caráter mais grave devido à adoção de 

sistemas de confinamento nos anos 70, sem que mudasse a localização das instalações 

perto dos cursos de água. Com esta intensificação, os dejetos deixaram de receber um 

tratamento adequado, com apenas de 10 a 15% dos suinocultores dispondo, atualmente, 

de sistemas de tratamento ou aproveitamento (DEGANUTTI, PALHACI, ROSSI, 

TAVARES e SANTO, s.d.). 

 

Geologia 

 

 

Aqüífero Guarani 

 

Segundo DAAERARAQUARA (2009) o Aqüífero Guarani é o maior manancial 

de água doce subterrânea transfronteiriço do mundo. Está localizado na região centro-

leste da América do Sul, entre 12º e 35º de latitude sul e entre 47º e 65º de longitude 

oeste e ocupa uma área de 1,2 milhões de Km², estendendo-se pelo Brasil (840.000l 

Km²), Paraguai (58.500 Km²), Uruguai (58.500 Km²) e Argentina (255.000 Km²). 



                              
                             Aqüífero Guarani 

                                            Fonte: daaeararaquara (2009) 

 

 

Sua maior ocorrência se dá em território brasileiro (2/3 da área total), 

abrangendo os Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, (DAAERARAQUARA, 2009). 

Esse reservatório de proporções gigantescas de água subterrânea é formado por 

derrames de basalto ocorridos nos Períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo Inferior 

(entre 200 e 132 milhões de anos).  É constituído pelos sedimentos arenosos da 

Formação Pirambóia na Base (Formação Buena Vista na Argentina e Uruguai) e 

arenitos Botucatu no topo (Missiones no Paraguai, Tacuarembó no Uruguai e na 

Argentina), (DAAERARAQUARA, 2009). 

A espessura total do aqüífero varia de valores superiores a 800 metros até a 

ausência completa de espessura em áreas internas da bacia. Considerando uma 

espessura média aqüífera de 250 metros e porosidade efetiva de 15%, estima-se que as 

reservas permanentes do aqüífero (água acumulada ao longo do tempo) sejam da ordem 

de 45.000 Km³, (DAAERARAQUARA, 2009).  

 



 
Espessura do Aqüífero 

Fonte: sacrahome (2009) 

 

Segundo DAAERARAQUARA, (2009) o Aquífero Guarani constitui-se em uma 

importante reserva estratégica para o abastecimento da população, para o 

desenvolvimento das atividades econômicas e do lazer. Sua recarga natural anual 

(principalmente pelas chuvas) é de 160 Km³/ano, sendo que desta, 40 Km³/ano constitui 

o potencial explotável sem riscos para o sistema aqüífero.As águas em geral são de boa 

qualidade para o abastecimento público e outros usos, sendo que em sua porção 

confinada, os poços tem cerca de 1.500 m de profundidade e podem produzir vazões 

superiores a 700 m³/h.  

 

Produção de Dejetos de Suínos 
 

 Os dejetos de suínos são constituídos por: fezes, urina, água desperdiçada pelos 

bebedouros e de higienização, resíduos de ração, pêlos, poeira, etc. 

 A quantidade total de resíduos líquidos produzidos varia de acordo com o 

desenvolvimento ponderal dos animais, cerca de 8,5% a 4,9% de seu peso vivo/dia, para 

a faixa de 15 a 100 kg (OLIVEIRA, 1993). 

 Um componente que influi de forma significativa no volume de dejetos líquidos 

é a produção de urina, que por sua vez, depende diretamente da ingestão de água. 

Suínos em crescimento consomem, em geral, entre 5 e 10 litros d’água/animal/dia e 



produzem de 3 a 6 litros de urina/dia (EPAGRI, 1995). Este consumo pode ser 

influenciado pela dieta à qual o suíno está exposto e à temperatura do ambiente. 

 O desperdício e o mau funcionamento dos bebedouros bem como a forma como 

é feita a higienização nas instalações promove um aumento significativo no volume 

final dos dejetos líquidos. 

 Dependendo de como os animais são manejados, e principalmente da 

concentração dos nutrientes presentes no esterco e na quantidade de água utilizada neste 

manejo, a composição dos dejetos pode apresentar variações. 

 

Sistemas de Armazenamento de Dejetos de Suínos 

 

 Esterqueiras 

 

São estruturas simples, semelhantes a um grande tanque, com apenas uma 

câmara, onde os dejetos são armazenados e que segundo DARTORA (1998), deve 

possuir um tempo de retenção mínimo de 120 dias. Geralmente o abastecimento da 

esterqueira é diário e quando o esterco está maturado, é utilizado como adubo orgânico 

para o enriquecimento do solo. 

 

        Esterqueira 

        Fonte: Fábio Preis (2009) 

 



As esterqueiras possuem algumas características citadas por GOSMANN (1997) 

que são: 

 Formação de crosta superficial devido à flotação de sólidos, que são levados 

para a superfície com a ajuda das bolhas de gás, e à evaporação, provocada por 

fenômenos físicos como por exemplo: vento, calor, incidência solar, etc.: 

 O pH de mantêm em torno de 7,0; 

 A microflora mesofílica se estabiliza aos 90 dias; 

 O fósforo presente nos dejetos de suínos está em grande parte sob forma de sais 

insolúveis, por isso quase sua totalidade está nos sedimentos; 

 O potássio está presente sob forma solúvel, proveniente, essencialmente, da 

urina. 

 

Uma esterqueira deve ser impermeável e pode ser construída sobre o solo ou 

enterrada, geralmente possuindo formas retangulares ou circulares, as quais apresentam 

vantagens e desvantagens. 

 

Dimensionamento da Esterqueira, segundo RANZI (2003) 

 

 A esterqueira a ser transformada é construída em alvenaria mista de tijolo com 

concreto armado com paredes e fundo plano horizontal. 

 A estrutura de concreto armado será composta por pilares, cintas e a laje de 

fundo, a qual será plana e horizontal. As paredes terão espessura de 15 cm enquanto a 

laje de fundo terá apenas 10 cm de espessura. 

 Para um tempo de detenção hidráulico de 90 dias, o volume da câmara de 

armazenamento da esterqueira será de: 

 

Ve = TDH x N x C, onde: 

 

Ve = Volume útil da esterqueira (m³); 

TDH = Tempo de detenção hidráulico (dia); 

N = Número total de animais; 

C = Contribuição de dejetos líquidos (L/animal/dia). 

 



Assim, tem-se: 

Ve = 90 dia x 100 animal x 8 L/animal/dia 

Ve = 72 000 L, ou seja, Ve = 72 m³ 

 

 Adotando-se, como no projeto proposto por DARTORA (1998), a altura util de 

2,5 e uma relação de 1:3 entre a largura e o comprimento, as dimensões da esterqueira 

serão: 

 

Ve = H x D x L onde: 

 

H = Altura útil da esterqueira (m); 

D = Largura (m); 

L = Comprimento (m), onde L = 3D. 

 

 Portanto, para um volume de 72 m³ e uma profundidade útil de 2,5 m têm-se 

uma largura de 3,1 m e um comprimento de 9,3 m. 

 Esterqueiras Enterradas 

 As esterqueiras enterradas têm a alimentação facilitada por gravidade, e 

apresentam menores tensões nas paredes devido ao empuxo de terra que tende a 

equilibrar os esforços quando a esterqueira está cheia. Porém possuem também algumas 

desvantagens que são a dificuldade na execução, os custos com escavação e a 

possibilidade de atingir o lençol freático. 

 

 Esterqueiras Sobre o Solo 

 As esterqueiras construídas sobre o terreno dispensam mão de obra e máquinas 

para escavação, como também dificultam a entrada de águas de escoamento 

superficiais, provenientes de chuvas. Normalmente a alimentação por gravidade fica 

dificultada pelo posicionamento nas edificações e necessita de uma estrutura 

dimensionada para resistir aos esforços atuantes nas paredes do tanque. 

 

Esterqueiras Retangulares 

 

 As formas retangulares facilitam a execução da obra, mas a sua grande 

desvantagem é a concentração de tensões que ocorre nos cantos da câmara de 

armazenamento, facilitando o aparecimento de rachaduras. Há portanto a necessidade de 



cuidados no dimensionamento e na construção para garantir a impermeabilidade da 

estrutura. 

 
Esterqueira Retangular 

Fonte: Fábio Preis (2009) 

 Esterqueiras Circulares 

 

 Nas estruturas circulares, a distribuição das cargas é mais uniforme. Com 

menores tensões é possível se economizar material, á que a largura das paredes 

poderá ser menor que a das paredes da estrutura retangular. Porém a sua construção 

é um pouco mais trabalhosa do que a das esterqueiras retangulares. 

 

 
Esterqueira Circular 

Fonte: Fábio Preis (2009) 



 

 Bioesterqueiras 

 

 A bioesterqueira é uma tecnologia que foi adaptada pelo Serviço de Extensão 

Rural de Santa Catarina – ACARESC, atual EPAGRI, no ano de 1989, tendo como base 

o biodigestor indiano. O que a difere do biodigestor é basicamente a não existência da 

campânula para coleta do biogás produzido durante a biodigestão. A sua estrutura 

consiste num tanque com dois compartimentos, sendo o primeiro a câmara de digestão, 

a qual possui uma parede divisória. O outro compartimento é o depósito do chamado 

biofertilizante, proveniente da digestão anaeróbia. 

 O tempo de retenção do dejeto é maior que na esterqueira, melhorando assim a 

eficiência do tratamento do dejeto. A câmara de digestão possui um tempo de detenção 

teórico de 45 dias e o depósito do fertilizante, entre 90 e 120 dias, totalizando entre 135 

a 165 dias de detenção teórico. 

  

Segundo EPAGRI (1995), o efluente suíno maturado na bioesterqueira possui as 

seguintes vantagens: 

 

 Produz um efluente com baixa relação C/N = 10:1 e pH que varia entre 6,5 e 7,5, 

favorecendo o seu uso como condicionador biológico dos solos e como 

fertilizante na agricultura; 

 O nitrogênio é prontamente assimilável e segundo EPAGRI (1995), as perdas de 

nitrogênio por volatilização são 50% inferiores à fermentação aeróbia; 

 A aplicação prolongada de biofertilizante tem mostrado um efeito benéfico na 

redução da acidez do solo, isto é, no aumento do pH; 

 Aumento do teor de fósforo disponível; 

 Melhoria das propriedades físicas do solo; 

 Menor disseminação de plantas invasoras, com destruição das sementes; 

 Possibilidade de aplicação diretamente sobre pastagens, pois com a digestão 

ocorre a eliminação do ácido oxálico, responsável por “queima” nas plantas; 

 Menor proliferação de moscas; 

 Menos odor desagradável. 

 



Mesmo assim para os agricultores que fazem uso do esterco nas lavouras, é 

bastante recomendada pela EPAGRI a utilização da esterqueira, tendo em vista que 

segundo DIESEL (2002), o seu custo é 20% inferior ao da bioesterqueira. GOSMANN 

(1997) em seu trabalho, concluiu que as esterqueiras e bioesterqueiras apresentam 

praticamente a mesma eficiência na redução da carga orgânica e se o objetivo for 

somente o armazenamento dos dejetos para um posterior uso na lavoura, é mais 

econômica a utilização da esterqueira. 

 

Biodigestor 

O avanço tecnológico apresentado pela suinocultura brasileira nos últimos anos 

trouxe benefícios sociais e econômicos incontestáveis à sociedade, mas os problemas 

ambientais gerados pela atividade, nos principais centros produtores do País, são 

igualmente importantes (OLIVEIRA, 2004). 

A suinocultura no Brasil, segundo o IBGE (1995), é uma atividade 

predominantemente desenvolvida por pequenas propriedades rurais. Cerca de 81,7% 

dos suínos são criados em unidades de até 100 hectares (ha). Essa atividade se encontra 

presente em 46,5% das 5,8 milhões de propriedades existentes no país, empregando 

mão-de-obra tipicamente familiar e constituindo uma importante fonte de renda e de 

estabilidade social (GASPAR, 2003). 

A produção de dejetos suínos, até meados da década de 70, não representava um 

fator muito preocupante, uma vez que a concentração de animais era relativamente 

pequena e o solo das propriedades suinocultoras tinha capacidade para absorver o 

volume de dejetos produzidos até aquela data, sendo que parte da produção era utilizada 

na forma de adubo orgânico (GASPAR, 2003). 

De acordo com ZAGO (2003), alguns fatores como a falta de formação de 

pessoal, de orientação técnica dos produtores e ausência de controle ambiental pelos 

órgãos responsáveis, apesar da disponibilidade de legislação avançada, faz com que a 

produção de dejetos produza conseqüências preocupantes, das quais podemos citar: 

degradação ambiental pela contaminação das águas superficiais e subterrâneas, poluição 

orgânica pelo nitrogênio, presença de microorganismos enteropatogênicos, alteração das 

características dos solos e a poluição do ar (pela emissão de maus odores) e a presença 

de insetos. 

Ao se abordar a questão da poluição por dejetos de suínos, reconhece-se a 

necessidade da sua solução, mas, ao mesmo tempo, argumenta-se que a suinocultura 



não comporta os custos para atender os padrões estabelecidos pela legislação ambiental. 

Entre os argumentos são citados o baixo retorno da atividade e o custo do tratamento e, 

mesmo, do transporte dos dejetos. Paradoxalmente, porém, alega-se que a atividade não 

pode parar, pois é de cunho social e estratégica para a economia dos Estados do Sul, 

especialmente Santa Catarina (SEGANFREDO, 2008). 

Dentre os oito maiores estados produtores de suínos, Santa Catarina é aquele de 

menor superfície, o que lhe atribui um índice de concentração da produção muito grande 

em relação aos demais. Se, por um lado, é importante garantir a lucratividade da 

atividade suinícola e a continuidade desse tipo de agronegócio que envolve diretamente, 

150.000 pessoas em Santa Catarina, não se pode esquecer que as áreas de risco de 

poluição causada pelos dejetos de suínos abrangem praticamente todas as regiões desse 

estado, que possui mais de 5,5 milhões de habitantes. Além desses, outros milhões de 

habitantes estão localizados em áreas de risco, pela interligação dos rios e lençóis 

subterrâneos, destacando-se o Aqüífero Guarani, com 1,2 milhões de km², sobre o qual 

se localizam mais de 15 milhões de habitantes do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina 

(ASSIS, MURATORI, 2009). 

Santa Catarina é responsável por 0,7% da produção suína mundial, alcançando 

índices de produtividade semelhantes e superiores aos dos europeus e americanos. 

Possui pouco mais de 16% do rebanho nacional, aproximadamente 6 milhões de 

cabeças. Com apenas 19% do rebanho industrial, totalizando 3,4 milhões de cabeças, 

Santa Catarina detém o controle de quase 40% dos abates industriais do País, cerca de 

6,6 milhões de cabeças. Dos abates totais de suínos de Santa Catarina, 82% originam-se 

nos Sistemas Integrados, o restante são de suinocultores independentes (ACCS, 2007). 

Segundo Casagrande (2003), a produção de resíduos de suínos pode ser admitida 

como sendo diretamente proporcional ao peso vivo do animal. Porém, há uma grande 

variabilidade nos dados publicados em relação às quantias de excrementos produzidas 

para todos os tipos de animais. No caso de suínos, a produção de estrume é de 5,1% do 

seu peso vivo, com uma variação de 20%. 

 

Modelo indiano 

 

Este modelo de biodigestor 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. O modelo indiano possui pressão de operação constante, ou 

seja, à medida que o volume de gás produzido não é consumido de imediato, o 

gasômetro tende a deslocar-se verticalmente, aumentando o volume deste, portanto, 

mantendo a pressão no interior deste constante. O abastecimento também deverá ser 

contínuo, ou seja, geralmente é alimentado por dejetos bovinos e/ou suínos, que 

apresentam uma certa regularidade no fornecimento de dejetos (DEGANUTTI, 

PALHACI, ROSSI, TAVARES e SANTO, s.d.). 

 

                                Modelo Indiano                    

                  Fonte: Deganutti, 2002  

 

Observando a figura 1 podemos definir: 

H - é a altura do nível do substrato; 

Di - é o diâmetro interno do biodigestor; 

Dg - é o diâmetro do gasômetro; 

Ds - é o diâmetro interno da parede superior; 

h1 - é a altura ociosa (reservatório do biogás); 

h2 - é a altura útil do gasômetro. 

a - é a altura da caixa de entrada. 

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

 

 

 Modelo canadense 

 

Este modelo, de acordo com EMBRAPA (2009), possui alimentação e drenagem 

em regime contínuo. É recomendado para criadores com disponibilidade de área para 

uso agrícola e interesse no aproveitamento de biofertilizante e de biogás como fonte de 

energia.Atualmente, o modelo Canadense com cobertura de lona de PVC (Policloreto de 



Vinila), em substituição às campânulas (metálica ou de fibra de vidro), vem ganhando 

maior espaço em virtude dos menores custos e facilidade de implantação. A vantagem 

deste processo está na produção constante de biogás que é relacionado com a carga 

diária de sólidos voláteis (DEGANUTTI, PALHACI, ROSSI, TAVARES e SANTO, 

s.d.). 

 

 

 

                                                            Modelo Canadense                                                  

                                                   Fonte: Embrapa, 2009 

 

 

Modelo Chinês 

 

 O biodigestor chinês é caracterizado pela sua construção totalmente subterrânea, 

o que torna a temperatura no interior do biodigestor praticamente constante, auxiliando 

o processo de digestão. É geralmente todo construído em alvenaria, com tijolos, o que 

reduz custos, por ser um material barato, e por não existir parte móvel. 

 A sua forma é cilíndrica, com a cúpula arredondada e com o fundo levemente 

côncavo. Dependendo da produção e do consumo do biogás, a pressão do gás pode 

variar, já que o gás é armazenado sob a abóbada, e esta é fixa. 

 A sua alimentação usualmente é diária e a sua descarga pode ser diária ou 

semanal, sempre tendo o cuidado de não fazer a excessiva retirada de material, já que é 

este que regula a pressão do gás dentro do biodigestor. A retirada deve ser, de 

preferência, realizada antes da alimentação. No modelo convencional, os sólidos 

sedimentam-se e o que é retirado é principalmente o sobrenadante, sendo necessário que 

o biodigestor seja esvaziado de uma a três vezes por ano para limpeza, TEIXEIRA 

(1985). Para efetuar esta limpeza e a manutenção do biodigestor, existe uma abertura 



estreita na cúpula, em torno de 0,60 m, a qual deve ser cuidadosamente lacrada após a 

operação de limpeza, para se evitar vazamentos. 

 Como a abóbada do biodigestor chinês é fixa, a pressão varia conforme a entrada 

e saída do efluente, sendo talvez a maior desvantagem deste biodigestor, pois dificulta a 

sua utilização em equipamentos que necessitam de pressões constantes para funcionar. 

ANDRADE (2002) apresentam um regulador de pressão simplificado para este modelo 

de biodigestor e comenta modificações na estrutura as quais possibilitam que a entrada 

para a câmara de digestão seja realizada pela abertura do tanque de compensação, 

eliminando a escotilha de visita na cúpula de gás. Outra modificação vantajosa é a 

colocação de um tubo de saída, semelhante ao do biodigestor indiano, que possibilita a 

descarga automática do biofertilizante, diminuindo a freqüência de limpeza da câmara 

de digestão. 

 
Modelo Chinês 

Fonte: Kunz (2007). 

 

 

Comparação entre Sistemas Biodigestores 

 

Segundo PAIN (2008), os modelos de biodigestores mais utilizados em milhares 

de anos foram o modelo Chinês e o modelo Indiano. Verifica-se, para a realidade 

brasileira, que ao longo do tempo, essas tecnologias tornaram-se obsoletas, pois 

desprendem de mão de obra especializada e materiais e métodos que acabam os 

tornando inviável e/ou de difícil manutenção. A tecnologia empregada, não possibilita 

uma boa dinâmica quando se trata de variação de insumos, pois quando se tem uma 

unidade com 100 cabeças, estas produzem menos dejetos que unidades providas de 500 

cabeças. Isso varia também com as idades, pode-se ter nas unidades de criação de 



suínos, animais com diferentes idades e por conseqüência com variação na quantidade 

de dejetos produzidas. Portanto se faz necessário um modelo que possa ser adequado 

facilmente à necessidade dos pequenos, médios e grandes produtores rurais e ainda 

economicamente viável. Abaixo temos a comparação dos modelos pesquisados suas 

vantagens, desvantagens e materiais. 

PAIN (2008), também afirma que em pesquisa realizada na região oeste do 

estado Barriga Verde, com várias pessoas que tem contato com a suinocultura e/ou com 

biogás foi constatado que a predominância do modelo para a região é o modelo 

canadense. Como as desvantagens deste modelo são poucas, ínfimas em relação aos 

outros modelos estudados, pode-se priorizar as vantagens, que não são poucas. 

 

Comparação das vantagens e desvantagens dos modelos de biodigestor 
 

Modelo Vantagens Desvantagens 

Indiano 

Pouca variação de temperatura; Cúpula de metal, sujeita à corrosão; 

Ocupa pouco espaço do terreno; Custo da cúpula; 

Dispensa o uso de reforços, tais com 
cintas de concreto; 

Comunicação entre a caixa de carga e o 
digestor, sendo feito através de tubos, 
passível de entupimento; 

 Construção limitada para áreas de 
lençol freático alto; 

Chinês 

Custo mais barato, pois a cúpula é feita 
alvenaria; 

Comunicação entre a caixa de carga e o 
digestor, sendo feito através de tubos, 
passível de entupimento; 

É o que ocupa menos espaço na 
superfície do solo; 

Não é um biodigestor próprio para 
acúmulo de gás; 

Pouca variação de temperatura, 
completamente enterrado no solo; 

Tem limitação ao tipo de solo, em solos 
superficiais não é indicada; 

Canadense 

Material utilizado na fabricação garante 
resistência e durabilidade, além de ser 
detentor de avançada tecnologia de 
ambiência; 

Custo de investimento inicial e de 
manutenção; 

Grande resistência ao intemperismo. Remoção periódica do lodo (1 a 5 
anos); 

Flexibilidade que facilita o transporte e 
manuseio; 

Variabilidade da produção de biogás, 
em função do clima. 

Mais barato do que alvenaria;  

As soldas são feitas pelo fabricante, 
com total garantia de sua eficácia e 
durabilidade; 

Simplicidade operacional; 

Produção de biofertilizante e biogás 
para uso energético, permitindo 
obtenção barata e permanente de 
energia, prescindindo de gastos com 
eletricidade, gasolina ou óleo diesel; 

Redução de maus odores. 
Fonte: Pain (2008) 

 

 

 



Digestão Anaeróbia 

 

Em geral, os diferentes tipos microbianos nos processos biológicos de 

tratamento atuam conjuntamente, formando uma verdadeira cadeia alimentar com 

interações nutricionais facultativas e obrigatórias. Nas etapas iniciais da biodegradação 

microbiana podem ser encontrados fungos e bactérias aeróbias bastante ativas, 

particularmente na degradação de materiais celulósicos. Isto demonstra a ocorrência da 

oxidação de compostos complexos como necessária para atividade microbiana 

anaeróbia em biodigestores, como também em habitats naturais com formação de 

metano (sedimentos aquáticos, sistema gastrointestinal de animais superiores, pântanos, 

etc.). o que ocorre é um fluxo de carbono durante a decomposição anaeróbia da matéria 

orgânica complexa a metano. 

A digestão anaeróbia é uma forma de degradação da matéria orgânica 

consistindo em uma série de processos microbiológicos, que ocorrem na ausência de 

oxigênio livre (O2), os quais promovem a degradação da matéria orgânica, que é 

transformada a um estado pastoso e convertem compostos orgânicos em biogás, 

formado por uma mistura de metano (CH4), gás carbônico (CO2) e traços de outros 

gases.  

HAANDEL & LETTINGA (1994) consideram que o processo da digestão 

anaeróbia é dividido em quatro etapas, as quais são as seguintes: 

 

 Hidrólise – nesta etapa moléculas orgânicas complexas (proteínas, carboidratos e 

lipídeos, etc.) são transformados em compostos dissolvidos de menor peso 

molecular (monômeros) como aminoácidos, açúcares, ácidos graxos, etc. 

 Acidogênese – através de fermentação, bactérias acidogênicas convertem os 

produtos da hidrólise em substâncias orgânicas simples como ácidos graxos 

voláteis, álcoois, ácido lático e compostos minerais como CO2, H2, NH3, H2S, 

etc. 

 Metanogênese – através das bactérias acetotróficas, é produzido o metano, a 

partir da redução de ácido acético ou pelas bactérias hidrogenotróficas a partir da 

redução de dióxido de carbono. Essas bactérias também podem ser chamadas de 

metanogênicas, pois ao final dos seus processos, produzem metano. 

 

 Todas estas bactérias possuem as propriedades comuns a estas classes de 

vegetais, podendo ser isoladas e cultivadas, multiplicadas, fertilizadas e ativadas em 



laboratórios ou no biodigestor. Ao contrário das outras fases, esta é sensível e exigente, 

requerendo vários cuidados para que ela se processe adequadamente, originando uma 

alta produção de gás. 

 A natureza da gênese do metano em etapas, a partir de compostos orgânicos 

complexos, mostra a importância das interações microbianas que buscam evitar o 

acúmulo de ácidos orgânicos e álcoois no meio em fermentação. 

 Os organismos da biodigestão anaeróbia apresentam um elevado grau de 

especialização metabólica. A eficiência do processo anaeróbio depende, portanto, das 

interações positivas entre as diversas espécies bacterianas com diferentes capacidades 

degradativas. Os intermediários metabólicos de um grupo de bactérias podem servir 

como nutrientes ao crescimento de outras espécies. 

 

Processo de Digestão Anaeróbia em Biodigestor 

Fonte: BIODIESELDR (2009) 

 

 

Biofertilizante 

 

 Após a estabilização da biomassa introduzida no biodigestor, tem-se um efluente 

pastoso, o biofertilizante, considerado um ótimo adubo agrícola devido às suas 

características químicas, físicas e biológicas, podendo substituir o adubo químico. Desta 

forma, por estar curado, pode ser aplicado diretamente na lavoura. 

 

 



Biogás 

 

Apesar de o processo de biodigestão anaeróbica ser conhecido a longos tempos, 

só mais recentemente é que tem sido desenvolvido mundialmente. 

A China tem sido o país que mais desenvolveu o biogás a nível rural, visando 

atender principalmente energia para cozimento e iluminação doméstica. Atualmente 

possui cerca de 4,5 milhões de digestores instalados. Para se alcançar este número foi 

desenvolvido um digestor popular, que construído em sistemas mutirão e utilizando o 

máximo do material disponível no local (BATISTA, 1980). 

A Índia também tem desenvolvido uma larga programação com biodigestores, 

possuindo um total de 150 mil unidades instaladas e prevendo alcançar meio milhão em 

1983 (BATISTA, 1980). 

No Brasil os estudos com biogás foram iniciados de maneira mais intensa em 

1976, entretanto, os resultados alcançados já nos asseguram um bom domínio 

tecnológico e podemos nos qualificar como aptos a desenvolver um vasto programa a 

nível nacional com biogás, seja no setor agrícola ou no industrial. 

 

Um dos produtos resultantes do processo que ocorre dentro do biodigestor é o 

chamado biogás. Também chamado de gobar gás dos pântanos, o biogás é uma mistura 

de gases, com predominância de metano (CH4) e gás carbônico (CO2). Também fazem 

parte dessa mistura o nitrogênio, o oxigênio, o hidrogênio e o gás sulfidrico (H2S). O 

sulfeto de hidrogênio (H2S), como também é chamado, é o gás que dá o odor pútrido 

característico do biogás (BATISTA, 1980). 

 

A composição do biogás varia principalmente conforme a temperatura no 

interior do biodigestor, o resíduo com que é alimentado e o tempo de retenção 

hidráulica. Autores possuem divergências quanto à porcentagem de cada gás na 

composição final do biogás. Conforme valores apresentados por TEIXEIRA (1985), que 

reuniu dados de vários autores sobre a composição do biogás, mostra-se na tabela 

abaixo a composição do biogás com valores máximos e mínimos de porcentagem dos 

gases: 

 

 

 

 



Composição do Biogás 

Composição do biogás Percentual 

Metano (CH4) 

CO2 

H2S 

N2 

CO 

O2 

H2 

NH3 

Outros gases 

54 – 80 

20 – 45 

Traços – 3 

Traços – 3 

0,1 

0 – 1 

0 – 10 

Traços 

Traços - 5 
Fonte: RANZI (2003) 

 

O metano, que é o gás predominante na composição do biogás, é inodoro, 

insípido e incolor. Devido à presença do metano, o biogás é um gás inflamável, com 

valores caloríficos que variam conforme a porcentagem de metano. Com isso, é possível 

a utilização do biogás como substituto de muitos combustíveis. 

  

USO DO BIOGÁS PARA BATISTA (1980) 

 

O biogás é extremamente inflamável, o que lhe oferece condições para: 

- uso em fogão doméstico; 

- uso em lampião; 

- uso como combustível para motores de combustão interna; 

- uso em geladeiras; 

- uso em chocadeiras; 

- uso em aquecimento de leitões e frangos; 

- uso em secadores de grãos ou secadores diversos; 

- geração de energia elétrica. 

 

FATORES QUE AFETAM A BIODIGESTÃO 

 

Para BATISTA (1980) a eficiência de um digestor é afetada por uma série de 

fatores que vão desde as condições ambientais, operação de sistema, natureza da matéria 

prima, até o desenho do digestor. A combinação harmônica desta variedade de fatores, 

associada ainda ao fator economicidade, é que dita a eficiência do sistema. Entretanto os 

fatores mais importantes são: 

 



Temperatura 

 

O desenvolvimento dos microrganismos e consequentemente a produção de 

biogás é função da temperatura operacional do digestor. Três grupos de bactérias 

metanogênicas são identificadas quanto à temperatura: 

 

Termofílica – maioe que 45° C 

Mesofílica – entre 20° e 45 ° C 

Psicrofílica – menor que 20° C 

 

A experiência tem mostrado que as bactérias termofílicas apresentam maior 

velocidade no processo de digestão que as mesofílicas estas mais que as psicrofílicas. 

Isto significa que o tempo de retenção de sólidos no digestor cresce com a diminuição 

da temperatura. Em outros termos, que os digestores mais eficientes operam em 

temperaturas mais elevadas (BATISTA, 1980). 

O grupo das termofílicas apresentem rendimento máximo em temperaturas 

próximas a 54°C e as mesofílicas em 35°C. Apesar de as termofílicas apresentarem 

vantagens substanciais, em termo de tempo de retenção, sobre as mesofílicas, há 

evidências de que o grau de decomposição dos sólidos orgânicos (Taxa de Redução de 

Sólidos Voláteis) é praticamente igual para todos os grupos de bactérias. Evidentemente 

que o volume do digestor para um sistema que opera com bactérias termofílicas é bem 

menor que um outro que opera com mesofílicas, produzindo ambos o mesmo volume de 

biogás. Entretanto os custos de infra-estrutura no mesofílico são compensados pelo 

custo de energia gasta para manter a alta temperatura no sistema digestor termofílico. 

Existe uma tendência quase generalizada mundialmente em se preferir os sistemas 

mesofílicos (BATISTA, 1980). 

Há evidências experimentais que um digestor em operação é extremamente 

sensível a variações de temperaturas em seu interior. A produção de gás pode cair a zero 

quando a temperatura variar a 10°C em um dia. Razão pela qual recomendam-se 

digestões subterrâneas, onde a temperatura do solo é praticamente constante durante 

todo o dia (BATISTA, 1980). 

No Brasil, face à natureza de país tropical, as condições de temperatura para 

biodigestores são muito boas; entretanto, nas regiões sulinas durante o período frio faz-

se necessário um calor adicional no digestor para manter um bom nível de produção. 



Composição do substrato orgânico 

 

Os componentes orgânicos e inorgânicos do substrato (mistura digestora) são 

responsáveis pelo ecosistema do digestor e a seleção de bactérias no meio digestor 

depende de sua capacidade para metabolizar estes componentes. Razão pela qual a 

composição do substrato é tida como o principal fator responsável pela qualidade e 

quantidade de gás produzido, De modo geral, quanto maior o conteúdo de sólidos 

voláteis (SV) e disponibilidade de nitratos, fosfatos e sulfatos, maiores e melhores são 

as produções gasosas obtidas (BATISTA, 1980). 

Uma fórmula simplificada para cálculo do metano produzido foi apresentada por 

FOREE, 1968. Para tanto tomou como base a destruição do material estabilizado: 

 

COD (mg) = (2.86) CH4 (ml a CNTP) 

 

Apesar dos estudos realizados com fermentação anaeróbica, ainda existe 

insuficiência de conhecimentos para se determinar teoricamente a quantidade de gás 

produzido por dejetos animais, sendo que as duas fórmulas apresentadas acima foram 

desenvolvidas basicamente para esgotos sanitários. Entretanto, podem servir como 

elemento informativo da ordem de dimensão da questão em foco. 

 

Concentração de sólidos 

 

A concentração de sólidos totais na mistura digestora, para os digestores 

convencionais, de 6 a 8%, havendo indicações de que em concentrações inferiores a este 

limite a fermentação do material é mais eficiente (em termos de capacidade de 

destruição de sólidos voláteis) (BATISTA, 1980). 

A concentração de sólidos na faixa de 6 a 8% facilita o movimento do material 

no digestor, evita formação de Iodo na parte superior do digestor e permite uso de 

bomba para carga, descarga e agitação do digestor. Entretanto, apresenta o 

inconveniente de aumentar o volume do digestor, o que representa maiores 

investimentos infra-estruturais (BATISTA, 1980). 

Digestores em batelada podem operar com concentrações superiores, chegando 

até a 25% de sólidos totais. 

 



Tempo de retenção 

 

Caracteriza-se como tempo de retenção o tempo que o material passa no 

digestor, isto é, o tempo entre a entrada e a saída dos diferentes materiais no digestor. 

De acordo com a natureza do material no digestor, definem-se três tempos de retenção 

(BATISTA, 1980). 

 

- Tempo de Retenção Hidráulico (TRH). È o tempo, geralmente em dias, que o líquido 

passa no digestor. É obtido pela razão entre o volume do digestor e o volume de carga 

adicionado diariamente. 

- Tempo de Retenção de Sólidos (TRS). É o tempo (em dias) que a fração orgânica 

sólida permanece no digestor. Em sistemas biodigestores com agitação perfeita o TRS é 

igual ao TRH e em sistemas “Plug-Flow” é geralmente superior. 

- Tempo de Retenção de Células (TRC). É o tempo (em dias) que as bactérias 

permanecem no digestor. Só nos biodigestores munidos de sistemas de retenção de 

bactérias é que o TRC é diferente do TRH. Nos biodigestores em batelada o TRH, TRS 

e TRC são iguais. 

 

Geralmente quando se fala em tempo de retenção do digestor refere-se a TRH, 

pois os demais ou são iguais ou mais próximos. Por outro lado, o TRH ou simplesmente 

TR é tido como principal fator de medição do desempenho e eficiência de um digestor. 

O tempo de retenção, nos digestores em operação, varia de 4 a 60 dias. A nível de 

laboratório há referências de TH de até 4 horas. 

O tempo de retenção, associado com a taxa de decomposição de sólidos voláteis, 

é responsável pelo desempenho e eficiência do digestor. Assim, os melhores digestores 

são aqueles que apresentam o menor tempo de retenção e o mais alto grau de 

decomposição. Evidentemente, um fator vai de encontro ao outro e quando diminui o 

tempo de retenção de um digestor tem-se uma menor decomposição de SV. 

Todos os fatores de ordem operacional ou comportamental têm influência direta 

no tempo de retenção. Desse modo para se otimizar o TR de um digestor  tem-se que 

maximizar todos os demais fatores. 

 

 

 



Aquecimento e balanço calorífico 

 

A importância da temperatura no processo de digestão anaerónbica, bem como 

as temperaturas ótimas para cada grupo de bactérias já foram apresentadas 

anteriormente (BATISTA, 1980). 

Em clima tropical onde a temperatura é praticamente constante com média 

acima dos 20°C, os digestores dispensam sistemas adicionais para aquecimento. 

Entretanto, em regiões onde a temperatura cai, durante um certo período do ano, tais 

sistemas são necessários. 

O aquecimento do digestor pode ser feito via interna, externa ou chama direta. O 

próprio gás pode e deve ser utilizado para o aquecimento (BATISTA, 1980). 

Ao se utilizar um sistema de aquecimento deve-se proceder uma análise entre a 

quantidade de caloreias gasta para se elevar a temperatura a um certo nível e a 

quantidade de gás produzida pelo efeito desta elevação de temperatura. Caso o 

incremento na produção de biogás seja inferior, igual ou levemente superior às calorias 

gasta no processo, o sistema de aquecimento torna-se inviável (BATISTA, 1980). 

 

Taxa de aplicação de matéria orgânica e velocidade de decomposição 

 

A Taxa de Aplicação de Material Orgânico (TAMO) refere-se à quantidade de 

SV aplicado diariamente no digestor em relação ao volume do mesmo. É geralmente 

expressa em termos de gramas SV por litro do digestor por dia (g SV/l/dia). O TAMO é 

diretamente associado ao tempo de retenção e à concentração de sólidos voláteis. Assim 

quando se eleva demasiadamente o TAMO há geralmente aumento no tempo de 

retenção e na concentração de sólidos do digestor (BATISTA, 1980). 

Por Velocidade de Decomposição de Sólidos Voláteis (VDSV) entende-se a 

quantidade de sólidos voláteis que sofre biodegradação diariamente. É expressa em 

termos de quantidade de SV digeridos em gramas por litro do digestor por dia 

(BATISTA, 1980). 

A relação VDSV/TAMO expressa em percentagem mede a eficiência do 

digestor. Razão pela qual não é conveniente se elevar a TAMO além dos valores 

normais para não comprometer o erro de se ter um biodigestor de baixa eficiência, o que 

implica em perda de material biodegradável através da descarga do digestor (BATISTA, 

1980). 



 Recomenda-se que o digestor apresente eficiência ou redução de sólidos 

voláteis superior a 30%. 

 

Microbiologia 

 

A fermentação metanogênica é um processo biológico altamente sensível, uma 

vez que envolve três grupos distintos de microrganismos e a produção de gás depende 

da manutenção harmônica destes grupos. Alterações substanciais no meio de cultura ou 

nos fatores comportamentais podem desequilibrar ou desativar a ação dos três grupos de 

bactérias levando a produção gasosa a níveis antieconômicos (BATISTA, 1980). 

 

Acidez e alcalinidade 

 

As bactérias envolvidas no processo de fermentação são altamente sensíveis a 

mudanças no pH do maio (pH na solução do digestor). A faixa de operação dos 

digestores é em pH entre 6,0 e 8,0, tendo como ponto ótimo pH 7,0 – 7,2 (BATISTA, 

1980).. 

O pH no digestor é função do conteúdo de CO2 no gás, da concentração de 

ácidos voláteis, além da própria alcalinidade da matéria-prima. 

Em um digestor em operação é muito importante a manutenação de pH sempre 

constante. As variações nas concentrações de CO2 e ácidos voláteis tendem a alterar o 

pH do meio (mistura digestora), e para resistir a estas variações é que se necessita de um 

meio com alta capacidade tampão, a qual varia entre os substratos, sendo, óbviamente, o 

melhor aquele que apresenta maior capacidade tampão (BATISTA, 1980). 

O pH é comumente controlado pela concentração de sólidos totais no interior do 

digestor. 

 

Concentração de ácidos voláteis 

 

Ácidos voláteis são caracterizados como ácidos orgânicos de baixo peso 

molecular (até 3 C), formados na segunda fase do processo (bactérias fórmicas – grupo 

B). São de importância no processo de metanogênese devido à sua função de regulador 

do pH do meio (BATISTA, 1980). 

 



Disponibilidade de nutrientes 

 

A fermentação anaeróbica é um processo biológico que ocorre devido à ação de 

bactérias. Evidentemente que quanto maior a população bacteriana mais eficiente e 

rápido será a digestão. Para se manter uma boa flora bacteriana há necessidade de se 

facultar um ótimo meio de cultura. A disponibilidade de nutrientes é fundamental para o 

meio de cultura e consequentemente para obter uma cultura bacteriana em ritimo 

acelerado de síntese e desenvolvimento (BATISTA, 1980). 

Os nutrientes são de origem orgânica e inorgânica, destacando-se principalemtne 

os elementos carbono, nitrogênio – nitrato, fósforo-fosfatos e enxofre-sulfatos. Os 

nutrientes que mais frequentemente se mostram escassos são o nitrogênio e fósforo, 

razão pela qual merecem atenção especial. 

Qualquer nutriente ou elemento em solução no digestor, desde que em excesso, 

pode provocar sintomas de toxidez ao meio bacteriano. Entretanto, uma definição exata 

da concentração que estes elementos passam a ser nocivos é extremamente difícil, 

devido à complexidade do processo. Sinergismos, antagonismos ou mesmo aclimatação 

dos microrganismos às condições extremas podem ocorrer, dificultando, portanto, o 

estabelecimento dos limites de toxidez dos diversos elementos. É importante lembrar 

que até mesmo a Taxa de Aplicação de Matéria Orgânica (TAMO) em relação do tempo 

de Retenção Hidráulica (TRH) pode induzir toxidade devido ao aumento na 

concentração de substâncias tóxicas (BATISTA, 1980). 

A presença de hidrocarbonetos clorados – clorofórmio, tetracloreto de carbono e 

outros clorados usados como inseticidas ou solventes industriais – constituem fortes 

agentes tóxicos à digestão. Em digestores que operam com altas taxas de produção, a 

presença do íon amônio pode ser um significante problema. Particularmente em 

digestores que operam com esterco suíno e de galinha, este fenômeno frequentemente 

ocorre. Existem evidências que concentrações de NH+4 superiores a 50 mg/l já tem 

efeito tóxico sobre os microrganismos. Todavia o assunto ainda é controvertido e os 

números não podem ser aceitos como verdadeiros. A reciclagem do efluente do digestor 

quase sempre resulta em toxidez à flora metanogênica (BATISTA, 1980). 

 



AREA DE ESTUDO 

 

 

 

 

Bacia do Pato Roxo 

 

 Encontrada quase que em sua totalidade no município de Lacerdópolis, e 

contando também com áreas nos municípios de Joaçaba, Ouro, Jaborá e Erval Velho, 

com aproximadamente 50,74 Km², tendo como principais rios o Rio do Burro, e o Rio 

Caciano, que ao se encontrar formam o Rio Pato Roxo que deságua no Rio do Peixe. 

 

 
 
Bacia Hidrográfica do Rio Pato Roxo 

Fonte: Fábio Preis (2009) 

 

 De acordo com informações do facilitador do projeto Micro Bacias 2, na Bacia 

do Pato Roxo, o Sr. Juvenil Rossa, existem aproximadamente 50 suinocultores, sendo 

grande parte destas propriedades de pequenos produtores. 

 A maioria das propriedades se encontra nas proximidades dos rios formadores 

desta bacia, e isto se torna um grave problema para a região, visto a quantidade de 

dejetos suínos produzidos. Todos produtores querem permanecer na atividade suinícola, 

uma vez que esta representa a principal fonte de renda das famílias, ao mesmo tempo 

que querem obedecer a legislação ambiental existente. Segundo os próprios agricultores 

a intenção é melhorar a qualidade das águas dos rios da região, sem diminuir o potencial 

produtivo das propriedades. 



METODOLOGIA APLICADA 

 

 Após uma breve pesquisa bibliográfica, com o intuito de adquirir algum 

conhecimento relativo ao assunto, foram identificadas algumas propriedades com ajuda 

da EPAGRI Lacerdópolis, como sendo as propriedades mais próximas do Rio, ou então, 

com grande produção de suínos. 

 Identificadas as propriedades, foi elaborada uma entrevista, que foi feita aos 

suinocultores in loco, juntamente com a entrevista foi realizado um registro fotográfico, 

com fotos de cada propriedade, bem como da esterqueira encontrada em cada uma. 

 Também foi feita a marcação dos pontos em GPS de cada propriedade, para 

comparação com fotos de satélite fornecidas pelo professor orientador Fabiano 

Alexandre Nienov, e manter o georeferenciamento das mesmas, para possível utilização 

destes pontos no Projeto Aqüífero Guarani, o qual conta com colaboração do professor 

orientador Fabiano Alexandre Nienov e toda a instituição da UNOESC Joaçaba. 

  Com os dados conseguidos através da entrevista foi realizada a compilação de 

dados, para obtenção das informações necessárias para avaliação do estudo de 

viabilidade de implantação de sistemas biodigestores nas propriedades visitadas. 

 

 Escolha das Propriedades 

 

 Foi realizado um estudo juntamente com a EPAGRI Lacerdópolis, onde o Sr. 

Juvenil Rossa nos auxiliou no processo de seleção das propriedades para estudo, 

levando em consideração pontos críticos no ponto de vista ambiental, bem como a 

proximidade da esterqueira com o rio, e o tamanho do plantel  de suínos de cada 

propriedade, a partir destes critérios foram selecionadas as seguintes propriedades: 

Propriedades visitadas 

                               

                                             Fonte: Fabio Preis (2009) 



Propriedades visitadas 

Nº de ordem da 

visita 
Comunidade Proprietário 

Idade do 

proprietário (anos) 

Área da 

propriedade (m2) 

1 São Roque Edson Proner 37 240000 

2 São Roque Raul Proner 61 744000 

3 São Roque David Marquezini 65 300000 

4** São Roque Osmar Chiamolera 46 533200 

5 São Roque Theodoro Chiamolera 56 580000 

6 São Roque Holario Proner  52 173600 

7 São Brass Euclides Flamia 73 500000 

8 São Brass Elmer Domingos Zanela 67 341000 

9 Santo Antonio Daniel Albiero 53 240000 

10 Santo Antonio Jamir Jose Hoecler 32 223200 

11 Santo Antonio Oscar Lovatel Filho 55 892800 

12 Santo Antonio David Lago 58 360000 

13 Santo Antonio Valerio Proner 68 322400 

14 São Roque Leonildo Dacas 54 150000 

15 São Brass Eurides Coeli 58 290000 

16 São Brass Angelo Bonamigo 58 335000 

17* São Roque Valdemar Proner 61 223200 

18 São Luiz Oraci Miazzi 53 248000 

* Esterqueira do chiqueirão com entrada para dejetos de gado também; 

** Propriedade com dois pontos marcados pontos “4ª” e “4B”. 

Fonte: Fábio Preis (2009) 

 

Critérios de Seleção para Entrevista 

Nº de ordem da 

visita 
Proprietário 

Nº de suínos Distância do rio 

(m) Matriz Engorda 

1 Edson Proner * 450 100 

2 Raul Proner 140 12 400 

3 David Marquezini 180 700 150 

4 Osmar Chiamolera 200 300 100 

5 Theodoro Chiamolera 100 250 300 

6 Holario Proner  16 90 * 

7 Euclides Flamia 15 100 100 

8 Elmer Domingos Zanela * 490 200 

9 Daniel Albiero * 500 100 

10 Jamir Jose Hoecler * 400 150 

11 Oscar Lovatel Filho 300 1300 200 

12 David Lago * 260 50 

13 Valerio Proner * 600 150 

14 Leonildo Dacas * 260 60 

15 Eurides Coeli 18 180 150 

16 Angelo Bonamigo * 220 50 

17 Valdemar Proner * 200 200 

18 Oraci Miazzi * 700 35 

Fonte: Fabio Preis (2009) 



Resultados das Entrevistas 

Número de Suínos 

Propriedade 
Nº de suínos 

Matriz Engorda 

1 * 450 

2 140 12 

3 180 700 

4 200 300 

5 100 250 

6 16 90 

7 15 100 

8 * 490 

9 * 500 

10 * 400 

11 300 1300 

12 * 260 

13 * 600 

14 * 260 

15 18 180 

16 * 220 

17 * 200 

18 * 700 

          Fonte: Fábio Preis (2009) 

 

Número de Aves 

Propriedade Aves/lote 

1 40000 

2 * 

3 * 

4 * 

5 42000 

6 * 

7 42000 

8 * 

9 * 

10 * 

11 63000 

12 21000 

13 * 

14 * 

15 * 

16 * 

17 * 

18 * 

                                            Fonte: Fábio Preis (2009) 



Número de Bovinos 

Propriedade Gado de leite Gado de corte 

1 15 * 

2 10 * 

3 * 50 

4 32 50 

5 17 * 

6 26 * 

7 41 * 

8 6 * 

9 10 * 

10 12 * 

11 * * 

12 14 * 

13 30 * 

14 25 * 

15 12 13 

16 55 * 

17 35 * 

18 40 10 

       Fonte: Fábio Preis (2009) 

 

Área de Lavoura e Pastagem 

Propriedade Lavoura + Pastagem (m²) 

1 150000 

2 350000 

3 170000 

4 350000 

5 250000 

6 60000 

7 150000 

8 250000 

9 140000 

10 124000 

11 420000 

12 150000 

13 150000 

14 80000 

15 140000 

16 200000 

17 100000 

18 120000 

                                            Fonte: Fábio Preis (2009) 

 



Componentes Familiares 

Propriedade Integrantes familiares 

1 9 

2 6 

3 6 

4 8 

5 9 

6 6 

7 3 

8 3 

9 4 

10 4 

11 11 

12 6 

13 5 

14 3 

15 4 

16 5 

17 6 

18 5 

                                            Fonte: Fábio Preis (2009) 

 

Consumo de Gás 

Propriedade Gás ( botijões / mês ) Gás ( m³ / mês ) 

1 50 1,65 

2 2 0,066 

3 1 0,033 

4 1 0,033 

5 40 1,32 

6 1 0,033 

7 80 2,64 

8 1 0,033 

9 1 0,033 

10 1 0,033 

11 30 0,99 

12 30 0,99 

13 1 0,033 

14 1 0,033 

15 1 0,033 

16 1 0,033 

17 1 0,033 

18 1 0,033 

       Fonte: Fábio Preis (2009) 

 



Consumo de Gasolina 

Propriedade Gasolina (L/mês) 

1 80 

2 120 

3 70 

4 60 

5 60 

6 65 

7 50 

8 200 

9 40 

10 60 

11 200 

12 40 

13 50 

14 50 

15 100 

16 70 

17 60 

18 50 

                                            Fonte: Fábio Preis (2009) 

 

Consumo de Óleo Diesel 

Propriedade Óleo Diesel (L/mês) 

1 200 

2 1600 

3 500 

4 100 

5 200 

6 200 

7 600 

8 300 

9 500 

10 400 

11 500 

12 40 

13 200 

14 70 

15 300 

16 150 

17 120 

18 70 

                                            Fonte: Fábio Preis (2009) 

 



 

Consumo de Energia Elétrica 

Propriedade Energia elétrica (R$/mês) Energia elétrica (Kw/mês) 

1 500 1282,05 

2 350 897,44 

3 500 1282,05 

4 400 1025,64 

5 600 1538,46 

6 150 384,62 

7 600 1538,46 

8 120 307,69 

9 100 256,41 

10 90 230,77 

11 1300 3333,33 

12 200 512,82 

13 75 192,31 

14 120 307,69 

15 200 512,82 

16 150 384,62 

17 80 205,13 

18 130 333,33 

         Fonte: Fábio Preis (2009) 

 

Procedimento de Calculo 

 A partir da quantidade de matrizes e ou leitões, dependendo do sistema de 

criação, foi determinado o volume de dejetos produzido por dia, de acordo com 

OLIVEIRA (1993), representado na tabela a baixo: 

 

Produção diária de dejetos de suínos de acordo com o sistema de produção 

Tipo de Sistema de produção 
Produção Diária de Dejetos 

(Litros/Dia) 

Ciclo Completo (CC) 85,0 

Unidade de Produção de Leitões (UPL) 45,0 

Unidade de Crescimento e Terminação (UCT) 7,0 

         Fonte: Oliveira (1993) 

 

 Contendo a produção diária de dejetos, determinou-se a produção diária de 

biogás utilizando dados obtidos a partir de FCAV UNESP DE JABOTICABAL: 



Potencial de Produção de Biogás a Partir de Dejetos Animais 

Espécies m³ de biogás/Kg de esterco 

Bovinos de corte 

Bovinos de leite 

Suínos 

Frangos de corte 

Poedeiras 

Codornas 
Caprinos 

0,04 

0,049 

0,075 

0,09 

0,1 

0,049 
0,065 

     Fonte: BARROS, (1984). 

 

Chegando assim a os seguintes valores por propriedade: 

Propriedade Volume de dejetos (L/dia) 
Volume de biogás ao dia 

(m³) 

1 3150,00 236,25 

2 6840,00 513,00 

3 15300,00 1147,50 

4 17000,00 1275,00 

5 8500,00 637,50 

6 1360,00 102,00 

7 1275,00 95,63 

8 3430,00 257,25 

9 3500,00 262,50 

10 2800,00 210,00 

11 25500,00 1912,50 

12 1820,00 136,50 

13 4200,00 315,00 

14 1820,00 136,50 

15 1530,00 114,75 

16 1540,00 115,50 

17 1400,00 105,00 

18 4900,00 367,50 

      Fonte: Fábio Preis (2009) 

 

 Com os valores de produção diária de biogás em mãos, e com os valores de 

equivalência com produtos e materiais utilizados nas propriedades retirados de 

SGANZERLA (1983), determinou-se a partir dos dados coletados a produção estimada 

dos itens pesquisados para cada propriedade. 

 Equivalência de Biogás em comparação a outras fontes de Energia 

Fontes de Energia  

Gás de cozinha (Kg/m³) 0,45 

Gasolina comum (L/m³) 0,61 

Óleo Diesel (L/m³) 0,55 

Energia Elétrica (Kwh/m³) 1,43 

                                      Fonte: SGANZERLA (1983) 



 Valores de Equivalência obtidos 

PROPRIEDADE 
Gás de Cozinha 

(botijões/mês) 

Gasolina 

(L/mês) 

Óleo Diesel 

(L/mês) 

Energia Elétrica 

(Kwh/mês) 

1 116,94 4323,38 3898,13 10135,13 

2 253,94 9387,90 8464,50 22007,70 

3 568,01 20999,25 18933,75 49227,75 

4 631,13 23332,50 21037,50 54697,50 

5 315,56 11666,25 10518,75 27348,75 

6 50,49 1866,60 1683,00 4375,80 

7 47,33 1749,94 1577,81 4102,31 

8 127,34 4707,68 4244,63 11036,03 

9 129,94 4803,75 4331,25 11261,25 

10 103,95 3843,00 3465,00 9009,00 

11 946,69 34998,75 31556,25 82046,25 

12 67,57 2497,95 2252,25 5855,85 

13 155,93 5764,50 5197,50 13513,50 

14 67,57 2497,95 2252,25 5855,85 

15 56,80 2099,93 1893,38 4922,78 

16 57,17 2113,65 1905,75 4954,95 

17 51,98 1921,50 1732,50 4504,50 

18 181,91 6725,25 6063,75 15765,75 

       Fonte: Fábio Preis (2009) 

 



CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

A suinocultura na Bacia do Pato Roxo, município de Lacerdópolis – S.C., está 

totalmente atrelada aos sistemas de integração das agroindústrias, causando com isso 

uma dependência econômica e mesmo a definição do tamanho das criações por parte 

das agroindústrias e não pelo produtor. 

Com a grande concentração de suínos por propriedade, faz-se necessário 

também, a adequação da propriedade na legislação ambiental, viabilizando assim a 

atividade. 

A suinocultura ainda é a principal fonte de renda da maioria dos 

estabelecimentos pesquisados, de forma que deve haver um perfeito equilíbrio entre o 

sistema de produção, o uso da mão de obra familiar e as questões ambientais, caso 

contrário a atividade não se viabiliza, podendo promover o êxodo rural. 

Os sistemas de criação de suínos, atualmente utilizados, quer seja, ciclo 

completo, produção de leitões ou terminação, são todos de média a grande, comparando 

com o tamanho médio das propriedades da região. 

Estas criações produzem uma quantidade de dejetos muito grande, ou seja, em 

muitos casos, maior que a disponibilidade de lavoura para lançar os biofertilizantes. 

Os sistemas de armazenagem utilizados, esterqueiras, servem apenas de 

depósito, não possibilitando o uso da energia, possível de ser gerado, caso estivesse 

instalado um biodigestor. 

As agroindústrias não assumem o seu papel em relação à degradação ambiental, 

causada pela atividade, mas seus técnicos cobram dos produtores a adequação às leis 

ambientais, e quem não o fizer está sujeito de ser desligado da integração. 

A implantação de biodigestor no meio rural está de certa forma muito lenta. 

As tecnologias de construção e manejo estão muito nas mãos dos técnicos e 

chegam com muita lentidão até os produtores. 

Estes por sua vez, como não detem o conhecimento, preferem utilizar práticas 

mais simples, no caso as esterqueiras, mesmo não aproveitando o potencial energético 

possível de ser gerado na propriedade. 

Conclui-se que a tecnologia de implantação de biodigestores é viável em todas 

propriedades visitadas e pode contribuir, para equilibrar o meio ambiente, produzir 



energia para ser utilizada na propriedade, proporcionando assim um maior retorno 

econômico , promovendo um melhor bem estar da família no meio rural, uma melhor 

saúde e satisfação das pessoas que trabalham na atividade. 

Somente desta forma as propriedades rurais serão auto-sustentáveis em relação a 

energia utilizada quer seja, elétrica, gás, gasolina, diesel, etc., pois o biogás pode 

substituir todas estas energias. 

Portanto, propõe-se a transformação das esterqueiras em biodigestores, por 

apresentar viabilidade técnica e econômica, e assim podem contribuir para transformar o 

problema dos dejetos suínos em um beneficio, que é a produção de energia. 
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