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Introdução

O desenvolvimento de tecnologias para o 
tratamento e utilização dos resíduos orgânicos é um 
desafio dos pesquisadores para as regiões como altas 
concentrações de produção pecuária como no Nordeste 
brasileiro. O tratamento de resíduos por meio de 
biodigestores tem inúmeras vantagens, como: 
destruição de parasitos e organismos patogênicos, 
utilização do biogás como fonte de energia elétrica e 
térmica, substituição dos combustíveis líquidos, a 
produção de biofertilizantes, agregação de valor as 
atividades agropecuárias e a preservação ambiental 
através da redução da emissão de gases tóxicos que 
provocam o efeito estufa em nosso planeta.  

O Biodigestor é um reservatório fechado, onde a
matéria orgânica, na ausência de oxigênio, sofre 
digestão anaeróbia. A ação de decomposição da 
biomassa, pelas bactérias metanogênicas, é um 
processo natural de decomposição dos resíduos 
orgânicos cujos produtos são biofertilizante e biogás, 
tal processo pode apresentar vantagens às propriedades 
rurais nas áreas da energia e da preservação ambiental
(FARRET, 1999), (NOGUEIRA, 1986).

 A finalidade dos biodigestores é criar um ambiente 
ideal para o desenvolvimento da cultura microbiana, 
responsável pela digestão anaeróbica da biomassa
(COMASTRI FILHO, 1981). Os biodigestores podem 
ser classificados quanto a sua forma de operação, 
havendo duas formas distintas, de acordo com o fluxo 
de alimentação: batelada e contínuo.

O referido trabalho teve como objetivos desenvolver 
um programa de divulgação e eficiência dos 
biodigestores, ressaltando seus usos e potencialidades 
como fonte de energia renovável e no processo de 
biodigestão, como ferramenta para a diminuição do 
potencial tóxico dos dejetos animais e resíduos 
orgânicos; proporcionar maior conforto ao rurícola
permitindo-lhe dispor de um combustível prático e 
barato que tanto poderá ser usado para fins de 
calefação e iluminação, como ainda para acionar 
pequenos motores estacionários de combustão interna;
contribuir para a economia do consumo de petróleo, 

pois o biogás é um combustível proveniente de fontes 
alternativas renováveis; produzir biofertilizante que é um 
resíduo rico em húmus e nutrientes, utilizado na fertilização 
do solo, aumentando a produtividade dos cultivos face ao 
seu baixo custo de obtenção; contribuir para a preservação 
do meio ambiente pela produção de biogás, o que consiste 
na reciclagem de dejetos e resíduos orgânicos poluentes da 
região Nordeste do Brasil. 

Material e métodos

O presente trabalho foi conduzido na Unidade 
Acadêmica de Garanhuns (UAG – UFRPE), e introduzido 
na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), 
em escolas da rede pública e em associações de produtores 
rurais dos municípios citados; foi também apresentado na 
EXPO – 2008.

Inicialmente foi construído um protótipo de biodigestor 
móvel com carregamento em batelada (Fig.1) para 
demonstrar todo o processo de produção e armazenamento 
de biogás facilitando o entendimento do publico sobre o 
assunto.

O protótipo composto por duas câmaras digestoras 
destinado à mistura dos dejetos de animais e água na 
proporção 1:1 do volume do material a fim de realizar 
processo de fermentação anaeróbia dos dejetos (Fig. 2 e 3
). 

Foram demonstrados os benefícios decorrentes do uso do 
biogás produzido no protótipo do biodigestor para as 
atividades produtivas em substituição a outras fontes de 
energia (Fig. 4).

Adicionalmente, avaliaram-se os benefícios decorrentes 
da produção de biofertilizantes para as plantas além dos 
custos de implantação.

O valor dos benefícios não se refere apenas às receitas 
econômicas, uma vez que o biogás não é vendido no 
mercado, mas sim à renda que se deixa de transferir para 
outros agentes (concessionárias de energia elétrica e 
distribuidores de gás), ao reduzir o consumo de energia de 
fontes externas.

Demonstramos os benefícios da produção de 
biofertilizantes com base na concentração e no valor do 
mercado dos nutrientes presentes. 



Resultados e Discussão

O protótipo de biodigestor foi montado no Campi da 
UAG e de Dois Irmãos da UFRPE servindo como 
unidade demonstrativa para alunos da universidade e 
alunos de escolas visitantes. O sistema também foi 
montado na 68ª Exposição Nordestina de Animais e 
Produtos Derivados (Fig. 5).

Ocasião em que recebeu visitação de público em 
geral com grande aceitação e curiosidade por parte dos 
visitantes distribuiu-se material impresso na forma de 
folheto e demonstrou-se o funcionamento do sistema 
por meio de explanação, vídeos, cartazes e minicurso.

A produção do biofertilizante foi distribuída entre os 
visitantes como forma de divulgação do material com 
grande aceitação. 

Do ponto de vista estritamente econômico, os 
resultados apontam para a viabilidade da implantação
dos biodigestores na região Nordeste, pois o montante 
de benefícios é superior ao fluxo de custos anuais 
decorrentes da implantação do equipamento.

Os resultados apresentados podem ser utilizados na 
formulação de políticas publicas a fim de implementar 
assistência técnica par a utilização de biodigestores em
propriedades rurais, podendo ser utilizados para 
subsidiar propostas de programas de financiamento 
para aproveitamento de biomassa destinada a fins de 
produção de energia, voltados a esse segmento da 
agricultura, tendo em vista a economia de custos 
gerados no processo, bem como às inequívocas 
vantagens ambientais.

Os custos de implantação de biodigestores podem 
variar de acordo com o modelo e tipo de material a ser 
utilizado; portanto devemos sempre analisar bem as 
necessidades do uso do biogás, para dimensionar 
corretamente o aparelho evitando desta forma os 
dissabores de construí-lo de forma inadequada. 
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Figura. 1. Protótipo do biodigestor de batelada. Figura. 2. Carregamento do biodigestor com dejetos de animais e 
materiais orgânicos. Figura. 3. Processo de fermentação ocorrendo dentro das câmaras digestoras. Figura. 4. 
Demonstração do gás obtido pelo biodigestor – Biogás. Figura. 5. Apresentação na 68ª Exposição de Animais e 
produtos Derivados – Recife –PE. 


