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RESUMO

As comunidades rurais no Brasil são as que mais sofrem com o impacto ambiental
da destinação inadequada dos resíduos orgânicos e a falta de tratamento dos efluentes
líquidos, pois na maioria dos locais ficam a céu aberto ou são despejados diretamente nos
cursos de água. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi dimensionar, construir e
operar um biodigestor sustentável anaeróbio em uma comunidade rural no município de
Acorizal-MT, na perspectiva do desenvolvimento de uma proposta de tecnologia social,
visando o aproveitamento energético dos resíduos orgânicos e seus efluentes em forma de
biogás e biofertilizante. Envolvendo simultaneamente saneamento básico, produção de
energia, proteção dos recursos hídricos, saúde, meio ambiente. A principal proposta de
inovação é aplicada no método construtivo tendo como base o uso de saco de ráfia enchido
com solo da região, ainda buscou a aplicação de premissa no desenvolvimento do projeto
de materiais sustentáveis da região. A metodologia foi desenvolvida em quatro etapas: i)
projeto piloto do biodigestor de bancada; ii) Dimensionamento do biodigestor em escala
real e teste do biogás em um residencial da comunidade; iii) Avaliação da viabilidade
econômica da implantação do biodigestor e a validação como Tecnologia Social na
comunidade. A construção do biodigestor em escala real ocorreu uma ótima aceitação da
comunidade devido ao baixo custo de implantação com valor 87,65 % inferior ao o
biodigestor convencional. Por fim, a estimativa de produção de biogás utilizando o esterco
bovino para abastecimento do biodigestor foi esperado de 1,80 .m3/ dia de biogás, portanto
auxiliará na redução do custo de R$ 164,80 com GLP por mês ou uma economia anual de
R$ 1.977,60, esperado na comunidade. De acordo com os resultados obtidos a técnica
construtiva é uma tecnologia flexível, já que pode ser aplicada em terrenos irregulares e
também pode ser utilizado para outras várias finalidades, como na construção do
reservatório de água para animais. É uma tecnologia sustentável, já que utiliza como
matéria prima o aproveitamento do solo da escavação, e por seu baixo custo facilita a
replicação em outras comunidades.

Palavras-chave: Saneamento rural, Aproveitamento de biomassa, Biogás, Tecnologia
socioambiental.

ABSTRACT

Rural communities in Brazil are the ones that suffer most from the environmental impact of
inadequate disposal of organic waste and the lack of treatment of liquid effluents, as in
most places they are in the open or are dumped directly into water courses. In this context,
the objective of this work was to dimension, build and operate a sustainable anaerobic
biodigester in a rural community in the municipality of Acorizal-MT, with the perspective
of developing a proposal for social technology, aiming at the energy use of organic waste
and its effluents in form of biogas and biofertilizer. At the same time involving basic
sanitation, energy production, protection of water resources, health, the environment. The
main innovation proposal is applied in the construction method based on the use of raffia
bag filled with soil from the region, yet sought to apply the premise in the development of
the sustainable materials project in the region. The methodology was developed in four
stages: i) pilot project for the bench biodigester; ii) Dimensioning of the biodigester at full
scale and biogas testing in a residential in the community; iii) Evaluation of the economic
viability of the implantation of the biodigester and the validation as Social Technology in
the community. The construction of the biodigester on a full scale was very well accepted
by the community due to the low cost of implantation, which was 87.65% less than the
conventional biodigester. Finally, the estimate of biogas production using bovine manure to
supply the biodigester is expected to be 1.80 .m3 / day of biogas, thus helping to reduce the
cost of R $ 164.80 with LPG per month or an annual saving R $ 1,977.60, expected in the
community. According to the results obtained, the constructive technique is a flexible
technology, since it can be applied on uneven terrain and can also be used for several other
purposes, such as in the construction of the water tank for animals. It is a sustainable
technology, since it uses the use of the excavation soil as a raw material, and due to its low
cost it facilitates replication in other communities.
Keywords: Rural sanitation, Use of biomass, Biogas, Social and environmental
technology.
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1. Introdução
A maioria das comunidades rurais em países em desenvolvimento sofrem pela
inércia dos governantes em contribuir com o desenvolvimento rural em relação as políticas
públicas mediante o fornecimento de energia elétrica, água potável e a falta de saneamento
para o tratamento de esgoto que consiste em uma das principais causas de doenças como
cólera disenteria, hepatite A e febre tifoide (BA HO, 2015).
Além das questões relacionadas ao meio ambiente, pode ser citado também as
dificuldades que essas famílias sofrem de carência, econômica para comprar o gás de
cozinha. Essas famílias têm que cortar as árvores para poder obter lenha para cozinhar
alimentos. As mesmas não têm recurso para investir no sistema de tratamento de esgoto da
moradia e ainda, os rejeitos dos animais que quando aplicado ao solo esses resíduos podem
causar impactos ambientais, como a contaminação do lençol freático (ROSA et al., 2017).
É diante dessa realidade que o uso de um biodigestor pode auxiliar no
reaproveitamento de resíduos e gerar biogás e biofertilizante. O mesmo é um equipamento
de construção relativamente simples. O sistema pode ser alimentado com restos de
alimentos, fezes de animais acrescido de água para fermentação da matéria orgânica. Sua
utilização na zona rural pode trazer benefícios como a redução do impacto ambiental do
meio ambiente e a geração de combustível de baixo custo como o biogás.
A idealização do projeto sustentável visa aproveitar dos recursos disponíveis na
natureza, tais como o solo reaproveitado na contrução, o aproveitamento dos rejeitos do
campo como combustível, evitando que o mesmo venha a contaminar os efluentes e
evintado causar doença nas pessoas e nos animais. O projeto consiste no esforço conjunto
dos atores socias envolvidos, em prol da melhoria do meio ambiente, produtividade, saúde
no campo e no uso dos recursos naturais de forma responsável.
O projeto de inovação é aplicada no método construtivo que busca a aplicação de
premissa no desenvolvimento do projeto de materiais sustentáveis da região da implantação
do biodigestor, como o uso do solo que será escavado e reaproveitado no enchimento do
saco tubular de ráfia para a execução das paredes do tanque de fermentação, caixa de carga
e caixa de descarga. É uma proposta de Tecnologia Social de impacto ambiental aplicada
que busca como ressultado a participação da comunidade e a valorização do o ambiente .
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1.1 Objetivo
Desenvolver um biodigestor sustentável anaeróbio, sistema inovador de baixo custo
visando a geração alternativa de biogás, biofertilizante e difundir seu uso em comunidades
rurais.
1.1.1 Objetivos Específicos
● Avaliar o uso de saco de ráfia no processo construtivo do biodigestor, aderência
da argamassa, a estanqueidade do sistema, utilizado na construção de um
protótipo em escala reduzida;
● Desenvolver, construir e operar um biodigestor anaeróbio de baixo custo
utilizando materiais sustentáveis constituindo uma proposta de Tecnologia
Social;
● Avaliar a viabilidade técnica de implantação do biodigestor anaeróbio para
tratamento dos resíduos sólidos orgânicos em uma comunidade no município de
Acorizal-MT;
● Validar o produto final em escala real como uma tecnologia social, transferência
de tecnologia e por fim avaliação da relação custo/benefício.

1.2 Justificativa
O cidadão é a pessoa portadora dos direitos civis, políticos e sociais. Neste sentido,
a moradia ou a habitação consiste em um direito social que confere dignidade à pessoa, e
consequentemente, atribui a ela condições para o exercício da cidadania (CARVALHO,
2002).
Diante do exposto, este estudo se justifica a utilização de biodigestor anaeróbio
visando contribuir para melhorar a habitabilidade da moradia da comunidade rural, com a
aplicação de conceitos de sustentabilidade, flexibilidade e economicidade na perspectiva de
uma proposta de tecnologia social aplicada.
Assim, busca-se proporcionar o uso de tecnologia social e sua efetiva aplicação de
um processo, método, técnicas construtivas, desenvolvido na universidade, no estado ou
pelo conhecimento empírico, como alternativa à tecnologia tradicional direcionada a
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população carente. O enfoque social consiste na atribuição de uma tecnologia pautada em
solucionar problemas, como exemplo, o acesso precário a água tratada, tratamento de
esgoto e falta de energia da edificação.
A adoção do uso do biogás apresenta entre as vantagens o tratamento dos rejeitos
que anteriormente eram lançados diretamente no meio ambiente, de forma a auxiliar no
saneamento ambiental, eliminando a necessidades das famílias em retirar lenha da floresta
para cozinhar, reduzindo assim o gasto com compra de gás e ainda o biogás tem alto poder
calorífico durante a queima (BARREIRA, 1993).
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2. Fundamentação Teórica
Este estudo encontra-se organizado em cinco partes, sendo que a primeira conceitua
o termo tecnologia social evidenciando sua importância no desenvolvimento do projeto. A
segunda, aborda a construção do biodigestor utilizando saco de ráfia evidenciando a
vantagem de uma tecnologia de baixo custo e flexível, para ser utilizando na proposta. A
terceira apresenta o conceito de Biodigestor anaeróbio, abordando o tema de produção de
energia tratamento de esgoto. A quarta parte, apresenta os tipos de biodigestores as
tecnologias mais conhecidas. Por fim, a última parte aborda o biodigestor, o funcionamento
e produção de energia, uma vez que teremos na apresentação dos resultados a produção de
biogás e biofertilizante.

2.1 Tecnologia Social

O termo Tecnologia Social no Brasil começou a ser consolidado pela Fundação
Banco do Brasil, que a partir de 2003 começou a incentivar a criação de tecnologia com
foco a soluções sociais. Tecnologia Social é o conceito que descreve as experiências
tecnológicas realizadas em interação com a comunidade e que visam, principalmente,
buscar soluções para os problemas sociais, bem como o desenvolvimento e a inclusão
social (BANCO DO BRASIL, 2019).
A Tecnologia Social compreende “produtos, técnicas ou metodologias replicáveis,
desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de
transformação social” certificadas pela Fundação Banco do Brasil que premia as melhores
proposta de forma a incentivar o desenvolvimento dessas iniciativas, objetivando a
identificar, incentivar, premiar e difundir essas iniciativas (BANCO DO BRASIL, 2019).

Aquela tecnologia na qual as dimensões humanas e sociais estão em
primeiro plano. Um conjunto de técnicas e procedimentos, associados às
formas de organização coletiva, que representa soluções para inclusão
social e melhoria da qualidade de vida. Uma tecnologia de produto ou
processo que, de maneira simples e de fácil aplicação e reaplicação, com
baixo custo e uso intensivo de mão-de-obra, tem impacto positivo na
capacidade de resolução de problemas sociais. Uma tecnologia que
depende tanto de conhecimentos gerados e difundidos na comunidade, os
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chamados conhecimentos populares, como daqueles conhecimentos
técnico-científicos,
desenvolvidos
no
ambiente
acadêmico.
(RUTKOWSKI, 2005, p. 197)

Assim, busca-se proporcionar o uso de tecnologia social e sua efetiva aplicação de
processo, método, técnicas construtivas, desenvolvida no estado ou pelo conhecimento
tradicional, como alternativa à tecnologia tradicional direcionada a população carente. O
enfoque social sendo atribuição de uma tecnologia pautada em solucionar problemas
sociais e ambientais, como exemplo acesso precário a água tratada, tratamento de esgoto e
falta de energia da edificação (DAGNINO, 2014). A seguir na Figura 1 será apresentado
um modelo que pode ser usado como trilha do conhecimento da TS.

Figura 1: Tecnologia Social - Trilha do conhecimento

Fonte: Adaptado pelo autor, Fundação Banco do Brasil (2019)

2.1.1 Transferência de Tecnologia
O avanço da tecnologia no mundo ganha cada vez mais importância nas soluções
para o nosso dia a dia. Mas como verificar a sua aplicação para a construção de um
biodigestor anaeróbio, como poderia ser realizada a Transferência de Tecnologia (TT).
Conforme Bozemam (2000), TT é termo adotado para definir os mecanismos e os
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processos que permitem o desenvolvimento de um produto ou uma solução e a passagem
formal desta tecnologia e conhecimento de uma instituição para outra.

A Transferência de Tecnologia (TT) é uma das maneiras de disseminação da
ciência e da tecnologia produzidas no meio acadêmico para o ambiente produtivo,
gerando inovação tecnológica. O processo da transferência tecnológica pode
ocorrer de diversas formas, como a transferência pura do conhecimento, assim
como a transferência de informações, processos, funções, implementações e até
mesmo com a criação de novas empresas. (DOMINGOS et al., 2018, p.1)

Importante ressaltar que TT em articulação com a Tecnologia Social envolve a
divulgação, treinamento e capacitação dos colaboradores na construção e transferÊncia do
processo construtivo, sendo os mesmos, os agendes motores na comunidade na difusão do
conhecimento que é inerente ao processo, e que não envolve o pagamento de roiautes por
uso da tecnologia. Além disso, em TS, a ideia é que a tecnologia seja fácil de usar e aplicar,
o que nos leva também ao conceito de Inovação Frugal.
Oliveira (2019), define Inovação Frugal
como uma abordagem que responde às limitações de recursos,
sejam elas materiais, financeiros ou institucionais, transformando-as
em vantagens. Inovações frugais criam soluções de boa qualidade
que oferecem o maior valor aos clientes com o menor custo.
(OLIVEIRA, 2019,p.16).

Esse estudo visa o uso da Transferência de Tecnologia relacionado ao tema
Tecnologia Social, no desenvolvimento do projeto, trazendo a comunidade para participar
desde a primeira parte que é o treinamento para a construção do biodigestor até a última
fase, que consiste no funcionamento/ operação do biodigestor.
2.2

Construção utilizando saco de ráfia (Superadobe)
A técnica utilizando saco de ráfia foi criada pelo arquiteto iraniano Nader Khalili

em 1984, quando a Agência Aeroespacial Norte Americana (NASA), promoveu um
simpósio (Lunar Bases and Space Activies of the 12º Century) reunindo arquitetos e
engenheiros para discutir a viabilidade de se construir na Lua. Khalili apresentou a técnica
de construção à qual intitulou de Superadobe, que consiste na utilização de sacos de
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polipropileno trançado (ráfia) enchidos com o solo do local, empilhado um sobre o outro e
compactado (BRANDÃO, 2009).
Essa técnica é uma evolução do uso adobe que é tijolos feito de terra, construções
utilizadas há milhares de anos. A técnica de construção utilizando superadobe é um método
construtivo de baixo custo, que tem a vantagem de utilizar o material do próprio local, pode
ser utilizando o material para enchimento areia, argila, matéria orgânica (BRANDÃO,
2009; GOUVEIA, 2008).

Por se tratar de uma técnica simples, o superadobe não necessariamente necessita
de mão-de-obra especializada, favorecendo assim a realização de mutirões em
construções que não necessitem de contratação de mão de obra, eliminando
grande parte dos gastos na construção. Entretanto, mesmo não sendo necessária
uma mão de obra específica, o superadobe é uma técnica que necessita de muita
força e resistência física, pois a execução do processo demanda muita energia dos
usuários, tanto quem leva a terra, tanto quem preenche os sacos. (VIERA, 2015,
p.20)

Além disso, por meio dessa técnica pode ser feito o acabamento das paredes com
reboco de cimento ou acabamento natural. É uma técnica flexível de baixo custo e tem
como vantagem sua facilidade de execução pode ser utilizada a mão de obra do local e há a
possibilidade de replicação dessa tecnologia. A Figura 2 apresenta o início de uma
construção utilizando o saco de ráfia.
Figura 2: Construção da casa utilizando saco de ráfia (Superadobe)
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Fonte: Jardim do mundo (2019)

2.3 Biodigestor - Fonte de energia e tratamento de esgoto
Nesta parte do estudo é apresentado o conceito de Biodigestor anaeróbio abordando
o tema na perspectiva de uma tecnologia de produção de energia e tratamento de esgoto.
2.3.1 Biodigestor anaeróbio
O biodigestor anaeróbico, consiste em um tanque de fermentação fechado. Trata-se
de uma tecnologia utilizada para o processamento de matéria orgânica, tratamento de
rejeitos como fezes, urina esterco de animais entre outros. A utilização dos biodigestores no
campo amenizam os odores dos dejetos, reduz patógenos, diminuem a proliferação de
insetos e roedores, sendo uma tecnologia de baixo custo eficaz no tratamento de esgoto
(XAVIER; JÚNIOR, 2010).
A digestão anaeróbia é um processo biológico que ocorre naturalmente quando as
bactérias decompõem a matéria orgânica em ambientes com pouco ou nenhum oxigênio
(DENNIS & BURKE, 2001).
Como exemplo, podemos mencionar que os dejetos carregados no biodigestor
passam por um processo de fermentação anaeróbico, que consiste na conversão energética
dos rejeitos em biomassa. É neste ambiente do tanque de fermentação que os
microrganismos anaeróbios produzem energia, biogás e biofertilizante por conversão
energética da biomassa (XAVIER; JÚNIOR, 2010).
A classificação dos biodigestores se dá pela forma de abastecimento do tanque de
fermentação que pode ser tipo batelada e contínuos. No tipo batelada, a matéria orgânica é
carregada uma única vez, onde é feita a substituição somente após a fermentação de toda a
matéria. No biodigestor com carregamento contínuo o sistema é abastecido diariamente
com matéria orgânica e com a saída da biomassa já tratada (OLIVER et al., 2008).

2.3.2 Produção de energia
As fontes de energia são recursos naturais artificiais utilizados pela sociedade para a
produção de algum tipo de energia, como o ar, o sol, a água, a lenha, o carvão, petróleo, gás
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natural e a biomassa, consistem em toda matéria orgânica de origem vegetal ou animal,
usada com a finalidade de produzir energia, como carvão, lenha, bagaço de cana-de-açúcar,
entre outros. A energia, por sua vez, é utilizada para propiciar o deslocamento de veículos,
gerar calor ou produzir eletricidade, para os mais diversos fins (PORTAL BRASIL a,
2019).

Os aspectos energéticos são de grande importância para a viabilização de uma
atividade agroindustrial. Outro aspecto que tem cada dia mais ganho
importância é o ambiental. Portanto, é aconselhável que no meio rural sejam
utilizadas fontes de energia alternativas e de suprimento de fertilizantes mais
autônomas, ao mesmo tempo em que os impactos ambientais de atividades
agropecuárias e agroindustriais sejam minimizados (ANDRADE et al., 2001,
p. 4)

O uso do biodigestor anaeróbio na zona rural como um sistema alternativo para
tratamento dos rejeitos é importante porque, além da energia, geram biofertilizante a partir
de resíduos que poderiam contribuir com a poluição dos recursos hídricos ou aumentando o
efeito estufa. Vale salientar que esta energia é renovável, pois é possível a produção de
biogás a partir de diversos resíduos orgânicos, considerando que a biomassa é uma das
maiores fontes de energia disponíveis na zona rural (ANDRADE et al., 2001).
Conforme explanado anteriormente, a utilização do biodigestor construído na zona
rural, consiste em uma alternativa para a produção de energia e contribuir com o
desenvolvimento sustentável. Dentre as fontes de energias abundantes e limpas que existem
no planeta, a bioenergia, a partir de resíduos sólidos agrícolas utilizado como matéria prima
para a alimentação do Biodigestor anaeróbio, se apresenta como uma alternativa bastante
viável no tratamento dos rejeito e na produção de energia.
2.3.3 Sistema de tratamento de esgoto
O tratamento de esgoto é um procedimento de remoção de contaminantes das águas
residuais onde processos físicos, químicos e biológicos são usados no tratamento dos
rejeitos humanos e animais entre outros. Conforme Reis (2012) a utilização do biodigestor
anaeróbia apresenta resultados positivos como uma alternativa tecnológica para tratamento
do rejeitos da zona rural resultado na produção de biogás e dando destino aos resídios que
antes que era descartado direto no meio ambiente.
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Considerando os domicílios brasileiros, na zona rural, conforme a Figura 3, informa
que o esgotamento sanitário por região geográfica menos 25,0 % dos municípios rurais
possuem alguma rede coletora de esgoto e mais de 40,0 % desses municípios o sistema de
tratamento de esgoto é composto de fossa rudimentar (REZENDE, 2017).

Figura 3: Esgotamento sanitário em municípios rurais por região geográfica

Fonte: Portal Brasil b, (2017)

Conforme os dados apresentados anteriormente, é comum em propriedades rurais
que possuem atividades agrícolas como a criação de bovino, suínos na perspectiva de
atividade econômica, onde não há a correta destinação dos dejetos as fezes dos animais, a
urina é lançada diretamente no solo. Essa prática pode ocasionar a poluição do meio
ambiente e ocorrer a contaminação do lençol freático e do corpo d’água próximas. Os
dejetos de bovinos em seu estado natural no solo, possibilita a contaminação do mesmo
com diversos patógenes. Em muitos países, os efluentes oriundos da produção animal já são
a principal fonte de poluição dos recursos hídricos, superando os índices das indústrias
(CAMPOS, 2012).

A digestão anaeróbia desponta como alternativa promissora para o tratamento
da fração orgânica dos resíduos sólidos, em virtude das altas taxas de
produção de biogás; no entanto, os processos anaeróbios empregados no
tratamento de resíduos sólidos ainda não constituem uma prática muito
difundida, devido à falta de configurações de sistemas de tratamento e,
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sobretudo, aos cuidados operacionais necessários com a partida e operação do
sistema (REIS, 2012, p. 2).

A aplicação da tecnologia do biodigestor anaeróbia na zona rural para o
fornecimento de energia e tratamento de esgotos torna-se uma alternativa bastante atraente
no Brasil considerando a produção de bovinos, suínos e aves, uma vez que a maioria da
população da zona rural é composta de chácaras e fazendas que não possuem saneamento
básico.
2.4 Levantamento de biodigestores tecnologia e materiais
Nesta parte do estudo discorreremos sobre os tipos de biodigestores mais
usualmente construídos no Brasil, sendo o biodigestor dos modelos Indiano, Chinês e o
Canadense, uma tecnologia conhecida para tratamento dos rejeitos do campo.
Segundo Ferreira & Silva (2009) há mais de dois séculos já se tem notícia da
tecnologia do biodigestor como forma de tratamento de rejeitos, resultado no processo
fermentação a geração de energia e produção de biofertilizante do sistema. A Figura 4
apresenta o contexto histórico da tecnologia biodigestor.
Figura 4: Contexto histórico biodigestor

Fonte: Adaptado pelo autor (2019)

2.4.1 Biodigestor Indiano
A estrutura do modelo Biodigestor Indiano (Figura 5), é enterrada, constituída no
formato vertical, possui uma câmara de fermentação no formato cilíndrico e uma parede
divisória na parte central que evita que a matéria orgânica não digerida possa escapar direto
pelo tubo de descarga. O mesmo possui na parte superior uma tampa cônica, uma
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campânula, sendo que pode ser utilizando metal ou fibra na construção do mesmo.
(DEGANUTTI et al., 2002; TARRENTO, 2006).
Figura 5: Biodigestor modelo Indiano

Fonte: Fonseca et al. (2018)

O biodigestor 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, é um sistema que regula a pressão no
tanque de fermentação mantendo a pressão em seu interior, trata-se de uma pressão ideal
para fornecimento (DEGANUTTI et al., 2002).
Este modelo apresenta ser de fácil construção, porém alguns fatores podem
encarecer o custo final, como o fato do gasômetro ser de metal, depende de mão de obra
qualificada para a instalação da campânula e também as distâncias das propriedades podem
dificultar o transporte inviabilizando a implantação do biodigestor (JORGE & OMENA,
2012).
Para a alimentação do biodigestor pode ser utilizado os rejeito dos animais bovinos,
suínos entre outros, sendo feito o abastecimento contínuo do mesmo. O resíduo deverá
apresentar uma concentração de sólidos totais de 8,0 % para facilitar a circulação interna no
tanque de fermentação e evitando também possível entupimento nos canos de entrada e
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saída do biodigestor. Este modelo de biodigestor tem o tempo de retenção em torno de 30 a
60 dias (DEGANUTTI et al., 2002; JUNQUEIRA, 2014).
2.4.2 Biodigestor Chinês (Abóbada fixa)
O modelo Biodigestor Chinês (Figura 6), possui estrutura enterrada e é construída
no formato vertical. Possui formato cilíndrico e na parte superior é fechada por uma
abóbada fixa. O mesmo é todo construído com o mesmo material de alvenaria. No tanque
de fermentação, a parte superior serve para o armazenamento do biogás. O funcionamento
do sistema é a base do princípio da prensa hidráulica no interior do tanque de fermentação.
O acúmulo do biogás resulta no deslocamento do material orgânica já tratado para a caixa
de saída em sentido contrário quanto a descompressão do sistema (JORGE & OMENA,
2012; DEGANUTT, 2002).
Figura 6: Biodigestor modelo Chinês

Fonte: Fonseca et al. (2018)

Neste modelo há a necessidade de fazer a impermeabilização interna e externa da
alvenaria para evitar a saída do biogás. O funcionamento deste biodigestor normalmente é
em alta pressão, o que pode variar em função da produção e consumo do mesmo. A pressão
não é constante, sendo assim, há a necessidade de instalar um manômetro que indique o
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volume de gás e a pressão e ainda um dispositivo de regulagem que permite regular a
pressão da tubulação de saída do biogás (DEGANUTT, 2002; GASPAR, 2003).
A alimentação do biodigestor chinês é equivalente ao modelo indiano utilizando os
rejeito dos animais como bovinos, suínos entre outros, sendo feito o abastecimento
contínuo do mesmo. O resíduo deverá apresentar uma concentração de sólidos totais de 8
%, para facilitar a circulação interna no tanque de fermentação e ainda esse modelo tem o
tempo de retenção em torno de 30 a 60 dias (DEGANUTTI et al., 2002; JUNQUEIRA,
2014).
2.4.3 Biodigestor Canadense
No biodigestor Canadense (Figura 7), a sua execução é no formato horizontal. O
mesmo possui uma construção simples, com uma câmara de biodigestão escavada no solo
revestida em lona plástica e na parte superior uma manta para reter o biogás produzido no
sistema. O carregamento do sistema pode ser de forma contínua ou por batelada e ainda
possui uma caixa de carga para entrada do rejeitos e na face oposta há ainda uma caixa de
descarga em alvenaria e um queimador que fica conectado ao registro de saída do biogás
(PEREIRA et al., 2009).
Figura 7: Biodigestor modelo Canadense

Fonte: Sansuy (2019)
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Considerando o modelo biodigestor canadense, a sua tecnologia é a mais difundida
no Brasil. Pelo fato de sua largura ser maior que a profundidade, o biodigestor apresenta
uma área de irradiação maior pelo sol a sua produção de biogás é maior. Mas o sistema é
mais sensível à mudança de temperatura. Necessita ser construído em regiões mais quentes
para a otimização na produção de biogás. O tempo de retenção deste biodigestor é em torno
de 30 a 35 dias (OLIVER, 2008; MOTTA, 2012).
Quanto ao local de construção do biodigestor, este deve ser limpo e cercado,
evitando o acesso de animais e também risco de acidentes como ocorrer furo na manta
superior que é basicamente de material plástico. O modelo apresenta construção bastante
simples, porém possui menor durabilidade e está sujeito a acidentes como a perfuração da
manta superior (PERREIRA et al., 2009; CASTANHO & HARRUDA,2008).

2.5 Biodigesto Funcionamento e Produção de Energia

2.5.1 Funcionamento do biodigestor anaeróbio
O biodigestor anaeróbio funciona internamente como uma câmara fechada, sendo
que no tanque de fermentação são colocados os resíduos (biomassa) para a decomposição.
Os rejeitos produzido no campo (Figura 8), são colocados na caixa de carga com água indo
direto para o tanque de fermentação num ambiente que não permite a entrada de ar. Nesse
ambiente o processo de formação do biogás e do biofertilizante através da digestão da
biomassa pelos micro-organismo anaeróbios, que digerem os resíduos contidos na câmara
de digestão, liberando compostos inertes, como gás carbônico e metano (ALVES el at.,
2010).
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Figura 8 Esboço sistema biodigestor

Fonte: Oliver et al., (2008)

Ainda o processo de biodigestão anaeróbia da biomassa depende da ação de
bactérias para a fermentação. Neste sistema ocorrem reações químicas e físicas em três
fases: hidrólise ou redução do tamanho das moléculas; produção de ácidos orgânicos e
produção de metano (OLIVER et al., 2008).
As bactérias precisam de tempo para decompor os restos orgânicos, sendo a
temperatura uma importante condição; quanto mais elevado for o ciclo menor
poderá ser o digestor, embora a quantidade total de gás seja máxima entre 35
e 45° C. Em geral, o período de digestão para os dispositivos oscila entre 30 e
60 dias (SEIXAS 1981, p. 5).

A escolha do tipo de biodigestão adequada depende de qual tipo de rejeito será
utilizado, dos princípios de operação do biodigestor e ainda da definição dos três
parâmetros de operação como o Tempo de Retenção de Microrganismo (TRM), Tempo de
Retenção Hidráulica (TRH) e Tempo de Retenção de Sólido (TRS) de cada tipo de
biodigestores e suas características microbiológicas que influenciam na sua operação e
eficiência na produção de Biogás (FUKAYAMA, 2008).

2.5.2 Produção de biogás
O biogás é uma combinação de metano, gás carbônico e outros constituintes
produzidos pela digestão de hidrocarbonetos, conforme pode ser observado no Quadro 1,
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que apresenta a composição do biogás após o processo de fermentação da biomassa. Esse
gás combustível, constitui-se em uma fonte alternativa de energia (OLIVER et al., 2008).
Quadro 1: Composição do biogás por m³
Gases
Metano (
)
Dióxido de carbono (
Nitrogênio ( )
Hidrogênio (

)

)

Oxigênio ( )
Gás sulfídrico (
Vapor d’gua

%
50 a 70
30 a 40
0 a 10
0a5

)

0a1
0a1
0,3

Fonte: Adaptado de WALSH JR. et al., (1988); BRETON et al., (1994).

A adoção do uso do biogás como uma fonte alternativa de produção de energia tem
entre seus benefícios dar destinação aos resíduos agrícolas, conforme pode-se observar no
Quadro 2, que apresenta a relação de produção de biogás em relação ao m³ de biogás/
esterco. Esses rejeitos que antes eram lançando diretamente no meio ambiente, através da
utilização da tecnologia de biodigestor, transforma essa matéria prima em produção de
energias/combustível e leva a uma redução no potencial de poluição do meio ambiente
(ALVES el al., 2010).
Quadro 2: Potencial de produção de biogás a partir de desejos de animais
Espécie
Caprino/ ovino
Bovino de leite

m³ de biogás/ kg de esterco
0,040 – 0,061
0,040 – 0,049

m³ de biogás/ 100 de esterco
4,0 – 6,1
4,0 – 4,9

Bovino de corte
Suíno
Frango de corte
Poedeiras
Cordornas

0,040
0,075 – 0,089
0,090
0,100
0,049

4,0
7,5 – 8,9
9,0
10,0
4,9
Fonte: Oliver et al., (2008)

Ainda o Quadro 3 apresenta a relação, proporção de resíduos orgânicos e a
relação a água para preparo do substrato e a produção de biogás.

33

Quadro 3: Proporção entre diferentes resíduos orgânicos e água para obtenção do
substrato.
Resíduo orgânico
Esterco de vaca fresco
Esterco de vaca seco
na superfície
Esterco de cavalo
Esterco de ovelha
Restos de culturas
verdes
Esterco de galinha
Esterco de porco
Esterco humano

Proporção de mistura
(Resíduo : água)
1:1
1:2
1:1
1:3
1:0,5 a 1:2
1:2
1:1
1:1
Fonte: Barreira (1993).

O biogás apresenta limitações relacionadas à corrosão e mau cheiro,
principalmente em caso de elevadas concentrações de gás sulfídrico, elevando o
risco de toxidez; há variabilidade na quantidade produzida em função do período
do ano (temperatura). O processo de fermentação anaeróbia é lento, o qual se
reflete num tempo longo de retenção dos sólidos; a necessidade de
homogeneização dos dejetos para garantir a eficiência do sistema, e gasto de
mão-de-obra para manutenção do sistema (ALVES et al., 2010, p. 6).

2.5.3 Produção de biofertilizantes
A biomassa após sofrer o processo de digestão anaeróbia no interior do tanque de
fermentação deixa o interior em forma de pasta. O material fica acumulado na caixa de
descarga. Esse material é definido como biofertilizante e apresenta alta qualidade para uso
agricultura. Trata-se de um adubo orgânico, isento de agentes causadores de doenças às
plantas, com grande quantidades de material orgânico, alto teor de nitrogênio. É excelente
para a fertilização das plantas, ainda melhora a parte química, física e biológica do solo
(OLIVER et al., 2008).
Segundo Alves el at. (2010) a matéria que sai do interior do tanque de fermentação,
não possui odor, não é poluente e não cria moscas. Pode ser diretamente aplicado no solo
na forma líquida ou desidratada. A Figura 9 apresenta algumas vantagens no uso do
biofertilizantes com adubo orgânico sendo utilizando no solo.
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Figura 9: Vantagem no uso do biofertilizante.

Fonte: Adaptado de Oliver et al. (2008)

2.6 Levantamento de assentamento da reforma agrária - INCRA
Este tópico tem por objetivo caracterizar os potenciais usuários do biodigestor
matendo o foco da TS, justificando as parcerias com o Governo Federal, Estadual e
Municipal, de forma a ampliar o leque de oportunidade de difusão do conhecimento das
pequenas propiedade rurais até os assentamentos, incluido no Plano de Reforma Agrária do
Brasil.
O Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) foi criado pelo Decreto n° 91.766 de
Outubro de 1985 (PORTAL BRASIL-b, 2019), e evidencia o esforço para instrumentalizar
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as políticas sociais do estado, visando a distribuição mais justa das terras com a finalidade
de atender o anseio das famílias cadastradas, para adentrar ou permanecer no imóvel rural,
na perspectiva do processo de reforma agrária, que consiste na desapropriação doação e
regularização fundiária (COCA, 2013).
Por assentamentos compreende-se um conjunto de unidades de produção agrícolas
independente entre si, no qual originalmente existia um imóvel rural que pertencia a um
único proprietário, e que se caracteriza como improdutiva. Assim, por meio de políticas
sociais o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, entrega um lote
às famílias cadastradas sem condições econômicas para comprar e manter um imóvel rural
(PORTAL BRASIL-c, 2019). Na Figura 10 e Quadro 4 apresentamos a distribuição de
assentamento rural no Brasil e a quantidade de famílias assentadas pelo programa da
Reforma Agrária do INCRA.
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Figura 10: Informações gerais sobre os assentamentos da Reforma Agrária

Fonte: Painel INCRA http://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php (2020)

O quadro a seguir apresenta a síntese do trabalho do Incra nos diferentes estados, de
forma a evidenciar o número de famílias beneficiadas por meio da aquisição de terra nos
assentamentos orundos da Reforma Agrária.
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Quadro 4: Incra nos Estados - Informações sobre os assentamentos da Reforma
Agrária.
Superintendência (SR)
SR 01
Pará
SR02
Ceará
SR 03
Pernambuco/Recife
SR 04
Goiás
SR 05
Bahia
SR 06
Minas Gerais
SR 07
Rio de Janeiro
SR 08
São Paulo
SR 09
Paraná
SR 10
Santa Catarina
SR 11
Rio Grande do Sul
SR 12
Maranhão
SR 13
Mato Grosso
SR 14
SR 15
SR 16

Acre
Amazonas
Mato Grosso do Sul

Famílias
98.555,00
21.587,00
22.934,00
13.045,00
48.664,00
15.675,00
5.882,00
17.194,00
18.772,00
5.175,00
12.413,00
132.301,00
82.424,00

Superintendência (SR)
SR 17 Roraima
SR 18 Paraíba
SR 19 Rio Grande do Norte
SR 20 Espírito Santo
SR 21 Amapá
SR 22 Alagoas
SR 23 Sergipe
SR 24 Piauí
SR 25 Roraima
SR 26 Tocantins
SR 27 Pará/Marabá
SR 28 Distrito Federal
SR 29 Pernambuco/Médio
São Francisco
32.661,00 SR 30 Pará/Santarém
57.234,00 SR 31 Altamira/PA
27.764,00

Famílias
38.963,00
14.645,00
19.884,00
4.165,00
14.723,00
13.002,00
10.972,00
31.169,00
16.566,00
23.405,00
72.162,00
12.634,00
11.026,00
53.676,00
23.017,00

Total de famílias assentadas: 972.289,00
Fonte: Adaptado pelo autor (2020).

Importante se faz destacar que para as famílias pertencentes à planta baixa da
sociedade, a terra adquirida no espaço do assentamento representa a possibilidade de
obtenção de dignidade humana, uma vez que será possível adquirir neste espaço alimento,
moradia e meios de subsistência.
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3. Materiais e Métodos
A fim de atender aos objetivos propostos, este estudo tem por finalidade a
realização de uma pesquisa aplicada que objetiva gerar conhecimento dirigido a soluções as
famílias da zona rural no que diz respeito ao tratamento dos rejeitos do campo e a produção
de energia.
A investigação se caracteriza como uma pesquisa explicativa onde foi tratada a
abordagem do processo construtivo, produção de energia, aprofundando o conhecimento no
intuito de contribuir com o desenvolvimento e proposta de uma nova tecnologia social.
Em relação aos procedimentos técnicos, foi desenvolvida a pesquisa bibliográfica
com base em estudo dos matérias já publicados como livros, artigos científicos, revistas,
relacionado ao tema produção de energia utilizando biomassa, os tipos de biodigestores
existentes os métodos construtivos e o processo de produção de energia por fermentação da
biomassa, como forma de correlacionar tal conhecimento com a abordagens já publicadas
por outros autores. Por tratarmos do procedimento técnico como pesquisa experimental,
após a construção do sistema, realizamos um teste durante 30 dias, relacionado a condução
do experimento voltado ao processo de fermentação e geração de energia do biodigestor.
A abordagem do tratamento da coleta de dados é quantitativa, pois exigiu o estudo
dos fenômenos no processo de fermentação e descrição dos processos na produção de
energia qual se adéqua melhor ao sistema proposto.
Para o desenvolvimento do projeto de biodigestor sustentável foi desenvolvido um
estudo dos modelos de biodigestores sobre o seu funcionamento e suas aplicações, o que já
foram pesquisados para ser utilizado como base para essa pesquisa científica. Uma vez
definido o modelo a ser construído foi realizada uma análise sobre a produção de energia a
partir da biomassa, qual seria a relação ideal, matéria orgânica/água para a geração de
energia.
Esta proposta consiste em uma alternativa de baixo custo para produção de energia,
desenvolvimento de um modelo de Biodigestor que utiliza materiais sustentáveis em sua
execução e avaliação dos benefícios trazidos na produção de biogás e biofertilizante com a
indicação de aplicação em uma comunidade rural. Para o desenvolvimento da pesquisa de
acordo com o fluxograma da Figura 11, ocorrendo o desenvolvido do projeto em duas fases
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construtivas sendo o primeiro o modelo Protótipo escala reduzida e por último a construção
do biodigestor em escala real para estudo de processo e parâmetros.
Figura 11: Fluxograma projeto do biodigestor anaeróbio

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)
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3.1 Protótipo em escala reduzida
Uma das etapas da metodologia para o desenvolvimento da pesquisa consistiu na a
criação de um protótipo que é definido como um modelo criado pela primeira vez, para
análise da viabilidade e aplicação dos métodos construtivos para testes de materiais de
construções, validações das etapas preliminares antes da execução do biodigestor em escala
real que será utilizado futuramente para teste na produção de energia.

3.1.1 Seleção de material
Tendo em vista o projeto do protótipo modelo 01, desenvolvido no software
Autocad 2016, foi realizada a quantificação dos materiais para a construção do modelo
sendo utilizado a escala na 1:15 na execução.
Para seleção de materiais foi adotado a proposta de utilização de materiais de baixo
custo e sustentáveis, reutilizando as sobras de materiais de construção de outras obras,
fornecidas pela prefeitura do campus de Cuiabá-UFMT, conforme o Quadro 5.
Quadro 5: Materiais utilizados na construção do protótipo – escala reduzida
Item
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Materiais
Saco Polipropileno tubular – Ráfia de Ø 25 cm
Areia média
Cimento CP 32
Cola 195 g
Molde lata de ferro
Ponte de Polipropileno
Mangueira Ø 1/2
Mangueira Ø 3/4
Joelho 90 ° Ø 3/4
Ponte de tinta vazia
Isopor espessura
Eva verde tipo grama
Tampa redonda
Caixa de fósforo

Unidade
Metro
m³
kg
Lata
Unidade
Unidade
Metro
Metro
Unidade
Unidade
m²
Unidade
Unidade
Unidade

Quantidade
4
0,1
0,05
1
1
1
0,2
0,2
1
1
0,5
2
1
2

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

3.1.2 Construção
O protótipo foi utilizado como estudo de caso para seleção dos materiais e
verificação quanto à aderência dos processos construtivos, servindo como modelo de teste
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para validação dos materiais e aprovação no desenvolvimento da construção do biodigestor
como proposta de tratamento dos rejeitos bovinos que será utilizando nesta proposta de
pesquisa científica.
A descrição detalhada do processo de construção do protótipo relativo ao projeto é
apresentada no apêndice deste texto como sendo um produto deste estudo.
3.2 Construção do Biodigestor – Escala real
3.2.1 Local da construção
O experimento foi desenvolvido na região Centro-Oeste do país, em uma chácara na
comunidade rural no município de Acorizal-MT, que se encontra a uma distância de 58,70
Km da cidade de Cuiabá-MT. O clima da região é tropical quente e sub-úmido com
temperaturas elevadas durante a maior parte do ano, com precipitação anual de 1.750 mm e
temperatura média anual de 25° C.
O local do experimento foi escolhido por causa da facilidade de acesso ao local para
acompanhamento, medições e ainda pelo interesse da comunidade em participar no
desenvolvimento da Tecnologia Social. Na figura 12 apresentamos a localização da
propriedade.
A chácara onde foi desenvolvido o experimento possui área de 100 hectares, a
família que mora na propriedade, se sustenta através do trabalho no campo, pela agricultura
de subsistência, criação de gado, porco, galinha e plantação de hortaliça. O estudo foi
realizado no período de 2 de maio de 2020 a 30 de julho de 2020.
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Figura 12: Mapa de localização da propriedade

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado IBGE (2020).

3.2.2 Parâmetros estimativa de produção de biogás
Foi utilizado como parâmetros para estimar a produção de energia a Equação 1 para
estimativa diária de tratamento de dejetos.
Equação 1 – Estimativa da capacidade diária de tratamento de dejetos
=

1
.
2

Onde:
= Carga diária máxima de biomassa (desejos) a ser usada no biodigestor;
= Volume total líquido do biodigestor;
TRH= Tempo de retenção hidráulica, considerando de 30 dias para bovinos, caprinos e
ovinos; 60 dias para Suínos (QUADROS, et al., 2007).
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3.2.3 Dimensionamento e materiais
Conforme Figura 12, apresentamos uma proposta de um modelo de biodigestor de
baixo custo com as características dos biodigestores modelo Indiano, Chinês e o
Canadense, sendo adotados os seguintes atributos na construção. A adoção da caixa de
carga e caixa de descarga do biodigestor Indiano, do modelo Chinês foi adotada a
característica da estrutura do tanque de fermentação e, por fim, para fechamento do tanque
foi utilizando a lona plástica utilizando no biodigestor Canadense.
Ainda para o dimensionamento foi utilizada a Equação 2 onde foi possível calcular o
volume do biodigestor, relacionado a carga diária de biomassa com o tempo de retenção
hidráulica, para cálculo desse experimento será considerado rejeitos de bovinos.
Equação 2 – Cálculo volume do biodigestor (m³)
VB=VC . TRH
Onde:
VB = Volume do Biodigestor (m³);
VC = Volume de carga diária (matéria orgânica + água) (m³/dia)
TRH= Tempo de Retenção Hidráulica (dias)
Para o dimensionamento do tanque de fermentação foi adequado as equações do
Biodigestor Indiano para a proposta desta pesquisa conforme apresentação a seguir:
Figura 13: Projeto básico modelo biodigestor

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)
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Quadro 6: Especificação da legenda do projeto
H – Altura do nível do substrato
h1 – Altura útil do gasômetro
Di – Diâmetro interno do biodigestor
Db – Diâmetro da base
a – Altura do fundo da caixa de entrada
b – Altura da parede do biodigestor acima do
nível do substrato
c - Ângulo entre a parede do biodigestor e o
tubo de PVC

e1 – Altura do posicionamento dos tubos de
entrada
e2 – Altura do posicionamento dos tubos de
saída
m – Distância entre a parede e a caixa de
entrada
l – Comprimento do tubo de PVC

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Equação 3 – Cálculo volume do tanque do biodigestor (m³)
=

.

.
4

≥ 1,1.

Equação 4 – Cálculo volume do gasômetro (m³)
.

=

. ℎ1
4

Para a construção das paredes do tanque de fermentação, caixa de carga e descarga
foi adotado o uso do saco de ráfia, enchido com o solo retirado da escavação, como uma
proposta de baixo custo, tecnologia flexível, podendo ser adotado uma mistura solo cimento
nos locais com presença de água.
Quadro 7: Materiais necessários para construção escala real
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Material
Cimento saco de 50 kg
Areia – material local
Brita 01
Saco tubular plástico de 36 cm “material rafia”
Cal saco de 20 kg
Lona Plástica 200 micra,
Tela de galinheiro 2” fio 23x1800
Fitilho plástico para amarração
Galão de 25 litros
Manta asfáltica aluminizada autoadesiva 10 cm
Cola PVC 75 g
Adesivo de contato a base de borracha sintética 750 g

Unidade
Saco
Lata
Lata
Metro
Saco
Unidade
m²
Unidade
Unidade
Metro
Unidade
Unidade

Quantidade
5,0
28
5,0
77
2,0
6,25
16,5
0,2
1,0
7,2
1,0
1,0
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Manômetro
Tubo PVC esgoto de 100 mm
Joelho PVC 45° de 100 mm
Tubo PVC para esgoto 50 mm
Cap PVC dn 50 mm
Cano PVC para esgoto 40 mm
Cap PVC dn 40 mm
Tubo Soldável 25 mm
Registro de esfera soldável dn 25 mm
Adaptador de Flange 25 mm
Tê PVC sold. Com rosca dn 25x1/2” mm
Joelho PVC 90° sold. Dn 25 mm
Tubo Soldável 20 mm
Registro de esfera soldável dn 20 mm
Registro de esfera com rosca dn 20 mm
Adaptador de Flange 20 mm
Tê PVC sold. Com rosca dn 20x1/2” mm
Joelho PVC 90° sold. Dn 20 mm
Luva L/R DN 20 mm
Adaptador rosca externa para mangueira dn ½”
Abraçadeira rosca sem fim 25 mm
Mangueira cristal ½”x 1,5mm
Lixa 100 massa

Unidade
Metro
Unidade
Metro
Unidade
Metro
Unidade
Metro
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade.
Metro
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Metro
Unidade

1.0
3,0
2,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
4,0
2,0
4,0
4,0
2,0
1,0

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Quadro 8: Recursos humanos para construção:
Item
1

Mão de obra
Colaboradores

Unidade
2,0
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

3.2.4 Método Construtivo
O Biodigestor é uma proposta de uma tecnologia de baixo custo, flexível para
produção de energia no campo como uma alternativa para tratamento dos rejeitos do
campo: dentre os quais, esterco de animais.
O sistema de tratamento é formado três partes: a primeira pela Caixa de Carga,
Tanque de Fermentação e armazenamento de biogás e por último a Caixa de Descarga.
Na Caixa de Carga onde foi colocada a matéria prima para produção de biogás, de
acordo com a proposta, foi utilizado o esterco bovino misturando com água na proporção
de 1:1 para abastecimento do tanque de fermentação onde é produzido e armazenado
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biogás. O material líquido que sobra do processo de fermentação é retirado do sistema
através da caixa de descarga onde o rejeito líquido é o biofertilizante que pode ser
utilizando na plantação como adubo orgânico.
A proposta de inovação é aplicada no método construtivo que busca a aplicação de
premissa no desenvolvimento do projeto de materiais sustentáveis da região da implantação
do biodigestor, com o uso do solo, que será escavado e reaproveitado no enchimento do
saco tubular de ráfia para a execução das paredes do tanque de fermentação, caixa de carga
e caixa de descarga.
Construção da caixa de carga e descarga
A caixa de carga foi construída utilizando o saco de ráfia com uma mistura de solo e
cimento para enchimento. A dimensão para projeto foi de uma parede circular com 50
centímetros de diâmetro por 50 centímetros de altura e após a construção. A parede foi
rebocada com uma argamassa relação cimento areia de 1:3 e no fundo da caixa foi aplicada
uma massa de proteção com espessura de 7 cm.
A caixa de descarga seguiu o mesmo método construtivo, sendo que a mesma
possui dois compartimentos, sendo que o primeiro com dimensão de 50 cm de diâmetro
para receber a parte sólida do biofertilizante e o segundo compartilhamento executado em
meia lua, conforme projeto, para receber a parte líquida do biofertilizante com raio de 50
cm.
3.2.6 Condução do experimento
Após a construção do biodigestor o mesmo foi carregado diariamente com a relação
esterco e água para início do processo de fermentação. Nesta proposta foi adotado o tempo
de retenção hidráulica de 30 dias para começo de produção do biogás. Passados os 30 dias a
primeira leva de biogás, o mesmo foi descartado, pois esta mistura com oxigênio no interior
do tanque de fermentação apresenta risco de explosão.
É importante ressaltar que a produção de biogás foi monitorada diariamente com a
verificação da pressão do gás metano. Para isso foi utilizando um manômetro que é um
dispositivo que serve para medir a pressão de gás. O mesmo foi instalado no sistema tanque
de fermentação/ galão de 25 litros na saída da tubulação que vai alimentar a residência.
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4. Resultados e Discussão
4.1 Construção do protótipo em escala reduzida

A construção do protótipo foi importante para o início de teste para a avaliação
prévia dos problemas como estanqueidade, falta de estabilidade, aderência da argamassa
entre outros que poderiam ocorrer no processo de execução do biodigestor, conforme
evidenciado no Apêndice relativo ao Roteiro de Construção do Protótipo.
Após o início da pega da argamassa utilizada no reboco da alvenaria do protótipo
foi realizado um teste de encaixe da tampa considerando como sendo o processo de
instalação da caixa da água no conjunto, onde se observou que a tampa estava encostandose à parede de alvenaria e que a parede no protótipo ainda tinha alguns pontos irregulares
no acabamento onde poderia vazar o gás considerando a construção na escala real do
biodigestor.
Ocorreu uma dificuldade de assentamento do saco tubular por causa do peso do
material e dificuldade de encaixe das sobreposições das paredes, conforme sequência das
Figuras 14 a 17, que apresentam as etapas da construção do protótipo Modelo 1 em escala
reduzida.
Figura 14: Construção parede tubular

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Figura 15: Reboco da parede e colocação tampa

Fonte: Arquivo próprio (2020).
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Figura 16: Construção protótipo modelo

Figura 17: Protótipo modelo escala reduzida

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).

4.2 Construção - Escala real
A construção do Biodigestor na comunidade rural de Acorizal deu-se inicialmente
com o treinamento das famílias quanto ao método construtivo do sistema com o objetivo de
replicar a tecnologia de baixo custo na comunidade da região. De acordo com Ramos
(2018), o desenvolvimento da Tecnologia Social com a participação das pessoas da
comunidade visa à cooperação e integração das soluções, ocasiona um sentimento de
responsabilidade pelos colaboradores percebem-se a realização das pessoas no
desenvolvimento da construção com o objetivo de sanar os seus problemas.
O método construtivo é descrito na parte relativa ao Apêndice denominado “Roteiro
de Construção Biodigestor Escala Real”.
O estudo da construção do biodigestor em escala real antes da construção
considerou ainda o desenvolvimento em computador de um projeto executivo conforme a
apresentação da Figura 18.
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Figura 18: Projeto executivo biodigestor escala real

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

No dia 9 de maio de 2020, sábado das 8:00 as 10:00 horas, ocorreu a primeira
reunião com a comunidade para apresentação da proposta de desenvolvimento de um
biodigestor com o objetivo de produção de biogás e aproveitamento do efluente (rejeitos
líquidos) como biofertilizante natural para ser utilizando na plantação de subsistência.
Ainda nesta reunião foi conversado com a comunidade que neste primeiro momento
seria utilizado o esterco bovino como matéria prima na alimentação do biodigestor, sendo
uma proposta de Tecnologia Social que visa à participação da comunidade. Trata-se de uma
proposta totalmente nova no método construtivo que utiliza materiais sustentáveis, baixo
custo e ainda de fácil acesso no campo para o desenvolvimento de sua construção.
Foram apresentados os materiais principais a ser utilizado na proposta, como o saco
de ráfia e a lona para a construção do biodigestor, de forma a destacar que os mesmos
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seriam fornecidos pelo autor e a comunidade colaboraria com a mão de obra no processo de
construção. Após conversa com os colaboradores, antes de cada etapa do desenvolvimento
da tecnologia, conforme Figura 19, era retomada a dinâmica do processo de construção do
biodigestor, buscando como consequência a apropriação da tecnologia, a fim de que,
futuramente o colaborador capacitado seja capaz de replicar a mesma na comunidade.
Figura 19: Planejamento dos encontros com a comunidade

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Sobre a técnica utilizada na construção do equipamento, foi explicado que seria
utilizado o uso de solo como matéria prima na construção das paredes sendo que o material
escavado será reaproveitado na etapa de execução das paredes da construção do tanque de
fermentação, caixa de carga e da caixa de descarga da tecnologia. O método inovador do
sistema consiste no uso do saco de ráfia tubular enchido com o solo reaproveitado da
escavação.
Por fim, foi realizado questionamento na conversa com os colaboradores, sobre a
subsistência familiar os problemas e necessidades da comunidade. Fomos informados que
há na chácara a criação de gado e porco, além de pequenos animais como galinha, produção
de hortaliça para consumo próprio e ainda os alimentos são preparados no fogão a lenha e
gás (GLP). Sobre os problemas, os mesmos consistem na falta de tratamento adequado do
esgoto, a necessidade de cortar lenha para cozinhar, não há tratamento dos rejeitos dos
animais e por fim o solo apresenta baixa fertilidade, sendo necessário o uso de
biofertilizante.
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Ao final da reunião ocorreu a visita na casa de um colaborador para conhecer onde
ele prepara as refeições e pôr fim realizar a definição do local para a construção do
biodigestor e a delimitação da área a ser escavada pelos colaboradores conforme as Figuras
20 a 23.

Figura 20: Reunião com a comunidade

Figura 21: Casa onde foi testado o biogás

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Figura 22: Fogão a lenha da casa teste

Figura 23: Locação da construção

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Durante a semana nos dias 11 e 12 de maio de 2020, dois colaboradores trabalharam
6 horas por dia, fizeram a escavação manual conforme locação com as dimensões de 2,8
metros de largura por 2,8 metros de comprimento por 2,0 metros de profundidade conforme
informações passadas pela equipe de treinamento na primeira reunião.
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No dia 30, sábado de manhã, a equipe técnica voltou à comunidade para o
treinamento na execução das tarefas do dia, que seria a parte de locação e escavação do
piso de concreto “radier,” realizado para sustentar o tanque de fermentação e preparação do
traço de concreto com dosagem feita com o auxílio de uma lata de 18 litros para medição
da quantidade de cimento, brita e areia obtida da região.
Após a escavação do terreno com 2,10 metros de diâmetro por 0,08 metro de
espessura foi cortada uma tela de galinheiro, sendo que a mesma foi colocada no fundo do
piso para evitar ocorrência de trinca do concreto e foi recomendado molhar o terreno antes
de concretar a fundação, conforme sequência de trabalho apresentado nas Figuras 24 a 31, a
equipe de trabalho no dia foi composta de 3 colaboradores e 2 pessoas da equipe técnica
auxiliando, o trabalho teve início às 8:00 horas com termino as 12:00 da manhã.

Figura 24: Escavação terreno finalizada

Figura 25: Escavação do local do radier

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).
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Figura 26: Execução da massa do concreto

Figura 27: Instalação da tela de galinheiro

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Figura 28: Escavação concluída do radier e Figura 29: Espalhamento do concreto
tela

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).
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Figura 30: Espalhamento concreto com régua

Figura 31: concretagem do radier

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Na semana seguinte, no dia 04 de junho de 2020, a equipe técnica composta por 2
pessoas e com o auxílio de 3 colaboradores da comunidade, deram continuidade ao
desenvolvimento do projeto que teve como objetivo começar a treinar os colaboradores no
processo de construção das paredes reaproveitando o solo como matéria prima retirado na
escavação, para fazer o traço de solo cimento.
Nesta parte foi utilizada uma lata de 18 litros para definir o traço solo cimento e foi
passado para os colaboradores relação de uma 1 lata de cimento para 40 de solo da mistura
que foi preparada para encher o saco de ráfia.
Sobre o processo de enchimento do saco de ráfia com solo foi reaproveitado um
tubo de 200 mm de água utilizando como funil apoiado no piso, evitando o esforço de ter
que segurar o saco com o solo durante o enchimento do mesmo.
Após o enchimento do saco de ráfia com a mistura de solo cimento foi moldado a
parede sobrepondo a extremidade redonda do radier compactando cada fiada da parede com
um socado de ferro, conforme sequência de trabalho apresentada nas Figuras 32 a 39. Por
fim, amarrou-se cada 3 fiadas de parede com uma fita plástica “fitilho”. O horário de
trabalho teve início às 8:00 horas com término as 13:00 horas com intervalo de almoço de
uma hora e meia.
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Figura 32: Reutilização do solo da escavação

Figura 33: Espaço para prepara o solo cimento

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Figura 34: Mistura solo cimento

Figura 35: Colocação do saco de ráfia no funil

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).
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Figura 36: Início da execução da parede de Figura 37: Enchimento do saco com solo
solo
cimento

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Figura 38: Compactação da primeira fiada

Figura 39: Final do trabalho de manhã

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Conforme as figuras 40 e 41, no dia 09 de junho de 2020, os dois colaboradores
continuaram a levantar as paredes utilizando o mesmo processo construtivo passado na
semana anterior, sendo que o serviço foi paralisado com a parede a 1,80 metro de altura. Os
colaboradores tiveram dificuldades para encher o saco e moldar cada fiada em função do
esforço físico em levantar a parede até 2 metros de altura, conforme estava previsto no
projeto. Essa etapa foi realizada o dia todo pelos colaboradores ocorrendo pausa para
descanso e almoço.
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Figura 40: Vista superior da parede pronta

Figura 41: Vista frontal da parede pronta

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).

No dia 13 de junho de 2020, sábado às 8:40 da manhã, teve início a parte de
execução do acabamento da parede do tanque do biodigestor, sendo aplicado pelos
colaboradores uma pasta de cimento e areia com traço 1:3 na superfície da parede
construída com saco de ráfia, com o objetivo de melhor a aderência entre o chapisco e o
reboco.
Além disso, buscando melhorar a vedação do sistema, foi colocada em volta da
parede externa uma tela de galinheiro, material disponível na comunidade. A sua utilização
visa evitar a trinca da argamassa no processo de secagem do concreto e com isso evitando
qualquer vazamento do sistema.
Por fim, na execução do reboco da parede interna e externa, foi passado para os
colaboradores que o traço da argamassa seria de 1 lata de cimento, 0,5 saco de cal e 6 latas
de areia da região e sendo aplicado a argamassa com o auxílio de uma colher de pedreiro.
Foi realizado um esforço na aplicação da mesma sobre a parede, no sentido de deixar um
acabamento rústico. Essa etapa terminou às 15:16 horas, nas Figuras 42 a 47 apresentam a
sequência de trabalho a seguir.
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Figura 42: Aplicação de chapisco externo

Figura 43: Aplicação de chapisco interno

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Figura 44: Colocação da tela em volta da Figura 45: Término da aplicação do chapisco
parede

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).
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Figura 46: Aplicação do reboco

Figura 47: Vista da parede com reboco

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Durante o dia 27 de junho de 2020, às 8:00 horas ocorreu uma inspeção visual em
busca de alguma patologia da estrutura. A mesma apresentou condição visual satisfatória
sem nenhuma trinca ou recalque da base. Após isso foi realizado o teste de estanqueidade
durante o dia para verificar se havia algum vazamento com resultado satisfatório nessa
avaliação, conforme pode ser visualizado nas Figuras 48 e 49.

Figura 48: Vista frontal da parede com reboco

Figura 49: Teste de estanqueidade

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Para a locação da caixa de carga foi aproveitado o nível do terreno natural como um
benefício sendo que a mesma deveria ficar num nível de 0,50 metro acima do biodigestor,
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para construção foi utilizando o mesmo processo de execução anterior, sendo utilizando o
saco de ráfia para moldar as paredes e finalizando com o reboco conforme as figuras 50 e
51.

Figura 50: Execução da caixa de carga

Figura 51: Termino caixa de carga

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Para execução da caixa de descarga foi utilizado o mesmo processo citado
anteriormente para a caixa de carga, sendo aproveitado o desnível do terreno para fazer o
degrau da caixa de rejeito sólido e na parte de baixo foi localizada a caixa de descarga para
o rejeito líquido e ligando elas um tubo de 50 milímetros, conforme pode-se visualizar nas
Figuras 52 e 53, sendo finalizando o trabalho do dia as 12:00 horas.
Figura 52: Concluído a caixa de descarga

Figura 53: Concluído a caixa de carga

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).
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No dia 29 de junho de 2020 às 8:00 horas, teve início a última etapa da construção
com o fechamento da tampa e a primeira carga dos rejeitos no biodigestor. No
planejamento da construção estava previsto o uso de uma geomembrana com 800 micra
para usar como vedação do sistema. A mesma não apresentou desempenho satisfatório em
relação à maleabilidade do material e na facilidade de aplicação, sendo a mesma descartada
do projeto.
Um dos colaboradores fez a sugestão de utilização de uma lona que é usada na
construção de tanque de açude, que é a lona de 200 micra, que tinha disponível na região e
a mesma tinha qualidade positiva na sua utilização.
O processo de fechamento do tanque foi realizado por meio do uso de uma lona
quadrada de 3,00 m colocado acima da parede biodigestor e que seria deixando uns 50 cm
de matéria de sobra internamente, para que durante o processo de produção de gás a mesma
possa inflar, como um balão detectando a presença de biogás.
Na aplicação da lona sobre o reboco foi utilizado um adesivo de contato sendo
aplicado na face de cima e na lateral da parede rebocada conforme as Figuras 54 e 55,
sendo cortado o excesso da lona antes da aplicação do adesivo. E, buscando um melhor
desempenho na vedação do sistema, foi colocada uma fita asfáltica vedando a extremidade
da lona em contato com o reboco conforme Figura 57.
Por fim, na última etapa da construção foi coloca na parte superior, na face de
contato entre a parede com a lona uma fiada de saco de ráfia com solo preenchido pela
metade em volta da parede com objetivo de evitar o esforço da lona quando ela inflar
conforme as Figuras 56 a 59 com a finalização da construção.
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Figura 54: Fechamento da lona com adesivo

Figura 55: Término do fechamento com a lona

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Figura 56: Colocação uma fiada de saco de Figura 57: Aplicação de fita adesiva asfáltica
ráfia

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).
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Figura 58: Vista do biodigestor pronto

Figura 59: Vista do biodigestor pronto

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Para a validação dos processos e parâmetros relacionados à produção do Biogás foi
alimentado diariamente o tanque de fermentação utilizando a relação de um quilo de
esterco para um litro de água no processo de fermentação do sistema. As Figuras 60 e 61
apresentam a criação de gado e a carga de esterco no biodigestor.

Figura 60: Gado da comunidade

Figura 61: Carga de esterco no biodigestor

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).

A produção do biogás teve início após 36 dias, sendo que a pressão da tubulação
que alimenta o fogão da residência seguiu com a verificação por meio de um manômetro
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para acompanhamento da pressão ideal do sistema, conforme evidenciam as Figuras 62 a
65.

Figura 62: Construção concluída biodigestor

Figura 63: Tubulação biodigestor

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Figura 64: Manômetro biodigestor

Figura 65: Fogão usando na queima do biogás

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Conforme informações técnicas de Oliver et al. (2008) pode-se fazer a estimativa de
produção de biogás utilizando o esterco de 3 bovinos para abastecimento do biodigestor,
sendo que cada animal produz 15 kg de esterco. O Quadro 9 apresenta o cálculo de
produção de biogás.
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Quadro 9: Cálculo da produção de biogás
Item
01
02
03
04

Descrição
Unidade
Carga diária de esterco de 3 bovinos
Kg
Produção de biogás/dia
m³/dia
Produção de biogás/mês
m³/mês
Equivalência em botijão de 13 kg de GLP (33 m³ Botijão/mês
biogás = 1 botijão de GLP)

Quantidade
45
1,8
54,0
1,64

Fonte: Adaptado de Oliver et al. (2008).

A proposta de uso do biodigestor como uma Tecnologia Social como forma de
tratamento dos rejeitos do campo apresenta uma alternativa com resultados significativos
na comunidade, já que a matéria prima o esterco antes era descartado no campo sem
nenhum tratamento. Hoje pode ser usado como uma fonte de energia barata. Durante o mês
a produção do sistema gerou uma quantidade de biogás equivalente a 1,6 botijão GLP de 13
kg.
Ainda adicionado ao benefício da comunidade com o uso do biogás durante 12
meses, foi cotado na região que o custo de um botijão GLP de 13 kg custa R$ 103,00 reais.
Com a adoção do uso do biogás para o preparo das refeições, parte de uma economia de R$
1.977,60 ao ano.
Relacionado ao gasto em desenvolver a tecnologia o biodigestor sustentável, pode se
dizer que é uma tecnologia de baixo custo, já que a construção foi desembolsado o valor de
R$ 593,00 para compra de materiais conforme Apêndice 8.4, relativo ao Orçamento de
construção do biodigestor.
Por fim considerando o custo de um biodigestor de polietileno industrializado com
capacidade de 3.000 litros que custa na faixa de R$ 4.8000,00 a R$ 7.377,08 no mercado,
valor esse sem contar o custo do frete. A tecnologia utilizando o saco de ráfia como matéria
prima, tem baixo custo de implantação com valor de 87,65 % inferior ao biodigestor
convencional.
Sobre a validação da transferência da tecnologia, as Figuras 66 e 67, evidencia que a
comunidade, além de ter construído o biodigestor, ainda aproveitou o material que sobrou o
saco de ráfia para sanar um dos problemas da região, que consiste na falta de água na época
de seca, construindo um reservatório de água para os animais.

66

Figura 66: Construção reservatório de água

Figura 67: Construção reservatório de água

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Fonte: Arquivo próprio (2020).

Como resultado, foi possível constatar que o desenvolvimento da tecnologia
utilizando o saco de ráfia é uma tecnologia flexível, já que a mesma pode ser utilizada para
atender a várias finalidades, tais como o desenvolvimento do biodigestor e a construção do
reservatório de água. Na mesma perspectiva a técnica pode ser desenvolvida em terrenos
irregulares, podendo ser usado para sanar vários problemas no campo. Trata-se de uma
tecnologia sustentável, uma vez que utiliza como matéria prima o aproveitamento do solo
da escavação, se apresentando como uma alternativa de Tecnologia Social de baixo custo e
com eficácia da transferência de tecnologia para a comunidade.
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5. Considerações Finais e Recomendações
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise e a validação da
proposta de um sistema de geração de energia de baixo custo visando a geração alternativa
de energia com a construção do biodigestor anaeróbio.
Como resultado pode-se afirmar que a construção de um protótipo de escala
reduzida, foi o norteador da idéia para o processo de construção do biodigestor, do início
até a sua execução. Foi possível avaliar o uso de diferentes materiais de construção,
contudo, como proposta, sugerimos a utilização do saco de ráfia enchido com terra a fim de
obtermos a estanqueidade do sistema, evitando o vazamento de água dentro do protótipo,
mediante desenvolvimento do modelo em escala reduzida, possibilidade apresentada na
primeira reunião com a comunidade na apresentação da proposta.
Ainda sobre a validação da construção do biodigestor anaeróbio em escala real para
tratamento dos resíduos sólidos orgânicos na comunidade, pode-se dizer que o método
construtivo foi inovador na comunidade rural, sendo validada a construção do sistema com
a participação de todos os colaboradores, obtendo como resultado a transferência de
tecnologia em todas as fases do desenvolvimento do sistema até pôr fim a produção de
biogás.
Por fim, em relação ao custo/benefício pode-se dizer que a tecnologia é flexível e
tem a vantagem de aproveitar os desníveis do terreno na execução da caixa de carga, assim
como no tanque do biodigestor e na caixa de descarga, facilitando na implantação, no
reaproveitamento do solo escavado sendo usado para encher o saco de ráfia.
Ocorreu uma ressalva no desenvolvimento do sistema na comunidade. Pode-se dizer
que o processo de execução é relativamente simples e de baixo custo, mas requer um
esforço dos colaboradores em encher o saco de ráfia com solo, o que é cansativo e a altura
final do biodigestor teve que ser reduzida de 2,0 metros passando para 1,70 de altura do
sistema.
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5.1 Trabalhos futuros
Após a realização deste estudo é importante destacar que a tecnologia do biodigestor
precisa de validações de médio e longo prazo, bem como seu uso em outros locais também
é importante para aprovação do sistema.
Temos como intenção futura desenvolver a tecnologia como uma proposta de baixo
custo no tratamento de esgoto, construir um sistema de fossa séptica para comunidade rural,
assim como replicar a tecnologia em um terreno que tem uma estação definida de chuva
para verificar a resistência do sistema a pressão de água externa.
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7. Anexo

8. Apêndice
Apresentamos os resultados em forma de Produtos Tecnológicos oriundos do
PROFINT, registrado nos apêndices:
8.1 Prospecção de tecnologia do biodigestor. O mesmo foi utilizado como matéria
para submissão do artigo da revista Cadernos de Prospecção;
8.2 Roteiro de construção do protótipo. Foi utilizado na elaboração de Protótipos
para desenvolvimento da TS.
8.3 Roteiro de Construção do biodigestor em escala real. Foi utilizado no
desenvolvimento de Tecnologias Sociais.
8.4 Projeto e Orçamento de construção do biodigestor anaeróbio. Foi utilizado na
elaboração de Projetos de Inovação Tecnológica
8.5 Manual básico do biodigestor Terranossa – Versão 01 - Elaboração de Manuais
de Operação Técnica. Os mesmos podem ser considerados como produto da dissertação
desenvolvida pelo programa de mestrado.

8.1 Prospecção de tecnologia biodigestor
A prospecção foi feita pela análise das patentes internacionais, sendo utilizado o
sistema de busca Orbit Intelligence para busca de patentes publicadas no contexto mundial
Foi adotado para busca de patentes no Orbit o uso de palavra-chave Biodigester, no
dia 30 de outubro de 2019 foi feita a busca e obteve como resultado um banco de dados de
160 famílias de patentes relacionadas ao termo.
A prospecção foi realizada através da leitura do resumo e análise de cada família de
patente, verificando se o objeto da patente é adequado ao assunto tratado neste artigo, como
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resultado obteve da prospecção 38 famílias patenteadas, dados obtidos pelo sistema de
busca Orbit, conforme os gráficos gerados pela análise.
Considerando o resultado da prospecção verificou que no ano de 2004 foi a data de
início do depósito das famílias de patente, segue a baixo o resultado da prospecção ano a
ano conforme o gráfico da figura 1.

Figura 1: Famílias de patentes por ano de depósito

Fonte – Elaborado pelo autor (2019)

O Resultado da prospecção verificou que o depósito das patentes foi realizado em
dezesseis países, sendo que 7 famílias de patentes depositadas na Organização Europeia de
Patentes, 7 famílias de patente depositada na Inglaterra, 7 famílias de patentes depositadas
no Estados Unidos da América entre outros países, conforme o mapa da figura 2 e figura 3
com a relação das famílias de patentes por país de proteção.
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Figura 2: Famílias de patentes por país de proteção

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Figura 3: Famílias de patentes por país de proteção

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Referente ao Status legal das famílias da patente, obteve como resultado da
prospecção total de 38 famílias de patentes, sendo que se encontra 14 famílias de patente
concedida, 16 famílias de patente pendente, 6 famílias de patente caducado, 1 família de
patente expirada e 1 família de patente removida, conforme o gráfico da figura 4.
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Figura 4: Gráfico de status legal da família da patente.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Quadro 1: Resultado da prospecção de patentes
Item Pedido
1
WO2019161492

Depósito
2018-02-22

2

US20190270955

2015-10-23

3

WO201988818

2017-11-01

4

EP3473724

2017-10-19

5
6

MX2015017552
WO2018102847

17/12/2015
2016-12-09

7

WO201847200

2016-09-06

8

IN201611015798

2016-05-06

9

BR202014014511

13/06/2014

10

BR102015021629

2015-09-04

11

EP3393984

2015-12-21

12
13

NZ-625039
EP3581546

2013-02-15
2017-02-07

14

EP3298123

2015-05-21

Título
Anaerobic digestion of organic fraction of solid
waste with high quality digestate
Biodigester Assemblies and Methods
Method for producing a biodigester reactor and
membrane template
Method for obtaining methane enriched biogas and
an installation for carrying out said method
Toilet with an integrated biodigester
Prefabricated anaerobic biodigester
A process for generation of biogas from organic
matter via its liquefaction to liquid biocrude
Microprocessor based vacuum toilet with biodigester
system
Constructive disposal applied the compact
biodigestor for domestic treatment of drain
modular bioaccumulate
Facility and method for biologically treating organic
waste and effluents
Microbial biodigester
Scalable biodigester plant for generating biogas from
livestock purines
Plant and method for producing microorganisms in
aquaculture
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15

MX2014015687

2014-12-17

Plant for integrating biodigestion, gasification and
solar technologies for recovering energy.
Biodigestor with sludge separator and gravimetric
recirculation of lixiviates.

16

MX2014015692

2014-12-17

17
18

IN2014DE01692
US20150131274

2014-06-25
2013-11-09

19

MX2014000945

2014-01-24

20
21

US20140368045
WO2014155368

2013-06-17
2013-03-29

22
23
24
25
26
27

EP2799403
WO2012137064
WO201389544
IN2011MU02035
WO2011143667
WO201242526

2012-07-04
2011-04-08
2011-12-14
2011-07-15
2010-05-14
2010-10-01

28

WO201172369

2009-12-14

Anaerobic treatment system and device

29

WO201238680

2010-09-20

Electrical energy generating system

30
31

US20110020862
US20130029390

2009-05-29
2006-07-18

32

WO201019590

2008-08-11

Biological solids processing system and method
Energy production with hyperthermophilic
organisms
Anaerobic digester design and operation

33

GB200904661

19/03/2009

Electrical energy generating system

34

WO2007147225

2006-06-23

35

AU-313119F

2006-12-14

Improvement of anaerobic biodigester utilized for
biogas captation
Bio-digester

36

IN-246343

2004-07-28

37

US6982035

2004-03-29

A biodigester for degradation of human waste at high
altitute
Biphase orbicular biodigester

38

EP--51082

1980-11-03

Fermentation vat for biodigesters

Secure Access Environment-Friendly Toilet System
Solar Powered LED System for Carbon Dioxide
Reduction
Biodigester with a system for removing hydrogen
sulfur for producing biogas and fertilizer.
Power Management and Energy Storage Method
Poly-phasic biodigester and its method of biogas
production from multiple organic wastes
Tubular digester
Extruding apparatus and method
Biogas production system
A knock down kit of biogas generation
High rate anaerobic digester system and method
Self-sustained bio-digester for onboard degradation
of human waste

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Resultado da busca de patente INPI – Biodigestor
Procedemos a busca de patentes no site do INPI, na data 04/11/2019 com a palavra
chave “Biodigestor” onde foi encontrado total de 52 patentes sendo 12 patentes tipo BR, 23
patentes modelo de utilidade (MU.) e 16 patentes de invenção (PI), a figura 4 apresenta a
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relação de patente por data do depósito e o quadro 2 informa a descrição da patente com o
tipo de patente.

Figura 4: Resultado prospecção de patente por ano
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Quadro 2: Resultado da prospecção de patentes
Item
1
2

Pedido
BR 13 2016 024820 4
BR 10 2015 029797 1

3

BR 20 2015 024067 3

4

BR 10 2015 009801 4

5

BR 20 2014 025286 5

6

BR 20 2014 014511 2

7

BR 10 2013 032975 4

8
9
10

BR 10 2013 031599 0
BR 10 2013 021110 9
BR 10 2012 030880 0

Depósito
Título
24/10/2016 Biodigestor aperfeiçoado
27/11/2015 “Biotrato – biodigestor sumidouro, equipamento
para tratamento de esgotos sanitários e infiltração
simultânea dos efluentes tratados”
18/09/2015 Disposição construtiva de reator biodigestor
modular
30/04/2015 Biodigestor anaeróbico termomecânico e processo
termo-anaeróbico termomecânico
10/10/2014 Aperfeiçoamento introduzido em biodigestor
anaeróbico
13/06/2014 Disposição construtiva aplicada a biodigestor
compacto para tratamento de esgotos domésticos
20/12/2013 Biodigestor com gasômetro de volume variável
integrado e selo hidráulico
09/12/2013 Biodigestor
19/08/2013 Biodigestor compacto
04/12/2012 Biodigestor com uma câmara de fermentação em
forma de túnel e instalação para a produção e
utilização do biogás
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11

BR 20 2012 021339 2

12
13
14

MU 9102060-3
MU 9101459-0
BR 11 2013 007878 2

15

MU 9002526-1

16

PI 1002372-0

17
18
19

MU 8903433-3
MU 8900341-1
PI 0801552-0

20
21

PI 0702661-7
PI 0703021-5

22

MU 8602953-3

23
24
25

MU 8601260-6
PI 0603859-0
MU 8403433-5

26
27

PI 0403524-0
MU 8400518-1

28

MU 8400800-8

29

PI 0202741-0

30
31

MU 8201323-3
PI 0107110-6

32

MU 7603482-8

33

MU 7600202-0

34

PI 9502220-1

35

PI 9402329-8

36
37

MU 7300923-7
MU 7100109-3

38

PI 8804048-8

09/08/2012 Biodigestor de recipientes interligados para
resíduos orgânicos domésticos
26/09/2011 "Biodigestor com monitoramento contínuo"
12/07/2011 Biodigestor autoportante
06/05/2011 Biodigestor autossustentado para degradação a
bordo de dejetos humanos
02/12/2010 Disposição construtiva aplicada em biodigestor
orgânico residencial para geração de gás metano e
fertilizantes
27/07/2010 Sistema biodigestor com retroalimentação de
energia térmica, agitação otimizada e eliminação de
sedimentos e disposição construtiva correspondente
21/12/2009 Conjunto extravasor interno de biodigestor
13/03/2009 Biodigestor doméstico
18/03/2008 Circulador de mistura para biodigestor com selo
hidráulico
29/08/2007 Biodigestor termofílico devido ao uso de espuma
22/06/2007 Aperfeiçoamento em biodigestor anaeróbico
utilizado para captação de biogás
04/12/2006 Biodigestor hermético com câmara de expansão e
retração
03/07/2006 Tanque biodigestor e método de construção
20/06/2006 Biodigestor com tratamento de água
25/10/2004 Biodigestor modular para produção de biogás,
biofertilizante e bio-ração
03/06/2004 Biodigestor de recipientes interligados
30/03/2004 Disposições construtivas introduzidas na montagem
e na fixação da manta de revestimento e na manta
de cobertura para armazenagem de biogás em
biodigestor
12/02/2004 Biodigestor a base de fibra de vidro para produção
de biogás e biofertilizante
17/07/2002 Biodigestor de fluxo ascendente com manta de lodo
e selo hidráulico para tratamento de esgoto
17/05/2002 Equipamento biodigestor biogás o ano todo
24/07/2001 Biodigestor para compostagem acelerada com o
emprego do oxigênio puro industrial (90%)
27/12/1996 Estação pré-fabricada de tratamento de esgoto biodigestor anaeróbico
26/01/1996 Biodigestor para compostagem acelerada com
emprego de oxigênio puro industrial
12/06/1995 Disposição de biodigestor para produção de
fertilizantes
29/07/1994 Biodigestor para compostagem acelerada com
emprego de oxigênio puro
24/05/1993 Gasômetro sanfonado para biodigestor
17/01/1991 Biodigestor em processo aeróbio ou anaeróbio para
a compostagem de matéria orgânica
04/08/1988 Filtro aerador e sistema de filtragem de esgoto
associada à lixeira e biodigestor
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39
40

MU 6700219-6
PI 8604114-2

41

PI 8502133-4

42
43
44
45
46
47
48

PI 8501500-8
PI 8400720-6
MU 6301380-0
MU 6201370-0
MU 6200776-9
MU 6200791-2
MU 6100992-0

49
50
51

MU 6100993-8
PI 8102769-9
MU 6100428-6

52

PI 8005537-0

30/01/1987 Biodigestor portátil
20/08/1986 Biodigestor constituído de reator com agitação
promovida pelo vento e pulmão hidrodinâmico para
fornecimento de pressão nominal constante
06/05/1985 Aperfeiçoamentos em biodigestor anaeróbio de
fluxo ascendente.
28/03/1985 Aperfeiçoamentos em biodigestor
02/02/1984 Dispositivo agitador para biodigestor
21/09/1983 Biodigestor vertical.
29/09/1982 Biodigestor plástico tubular
02/06/1982 Biodigestor e conjunto de biodigestão.
01/06/1982 Sistema integrado, micro destilaria biodigestor.
17/07/1981 Biodigestor modular portátil, com
campanula
17/07/1981 Biodigestor modular portátil, sem campanula
30/04/1981 Biodigestor plástico
01/04/1981 Biodigestor pré-fabricado dotado de misturador
aquecimento e filtragem de biogás
01/09/1980 Biodigestor de fluxo contínuo com câmara de
aquecimento de apoio.
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Considerando a apresentação dos resultados da busca feita no sistema Orbit e no site
do INPI, verificou-se que as tecnologias citadas anteriormente na prospecção, constatou
que as mesmas não são similares a minha proposta Biodigestor construído com saco de
ráfia como método construtivo.
8.2 Roteiro de construção do protótipo:
O processo construtivo do protótipo terá início com o enchimento do saco de ráfia que
será preenchido com areia úmida resultando em uma melhor compactação da areia no
assentamento das camadas. Para tanto, será utilizado um funil de papel para auxiliar o
enchimento do saco com o material.
Após a etapa de enchimento será feita a moldagem do saco de ráfia em volta do molde
circular metálico, com 12 centímetros de diâmetro, fixando o encontro da primeira fiada
assentada com saco de areia e o encontro da segunda fiada, fixando com cola e assim
sucessivamente até atingir a altura de 13 centímetros. Na posição onde será instalado o tubo
de entrada e saída do rejeito do biodigestor o saco de areia não será enchido deixando
espaço para a passagem da tubulação;
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Após essa primeira etapa o protótipo ficará por 1 hora em descanso para a fixação da
cola sendo feito a retirada do molde em seguida. A argamassa para assentamento do reboco
da parede, será preparada na proporção de 1:3 sendo 1 porção de cimento e 3 porções iguais
de areia, a sequência de preparo se dará da seguinte forma: primeiro será colocado toda a
areia no balde de mistura de massa. Logo após adicionado o cimento para preparo da
mistura até que a cor fique uniforme. Em seguida, após tudo misturado uniformemente será
aberto um buraco no meio da mistura para adicionar água aos poucos até virar uma massa
consistente.
O reboco é definido como a aplicação da argamassa na parede, tendo a função de
formar uma superfície de proteção e impermeabilização da alvenaria evitando a penetração
da água. No modelo a aplicação do reboco será seguida da seguinte forma.
Para melhor aderência entre a alvenaria construída com saco de ráfia e o reboco será
aplicada uma bucha com água com objetivo de melhorar a aderência no momento de
aplicação do reboco manual, logo após aplicada a argamassa primeiramente na face externa
da parede e após na face interna, completando a seções irregulares da alvenaria com o
enchimento com argamassa.
Para a construção da caixa com a tampa do protótipo será utilizado uma placa de isopor
com espessura de 8 cm, sendo que a dimensão da caixa construída foi de 50 cm de
comprimento por 45 de largura e 10 cm de altura, será ainda locando a posição onde ficará
a tampa da caixa d’água do protótipo e após a locação será cortado o isopor deixando um
espaço para o transpasse da parede do modelo.
Na posição de locação da entrada dos rejeitos será utilizando uma caixa plástica com
seção redonda de 5 cm e na caixa de descarga será utilizado duas caixas de fósforo para a
indicação, tanto da caixa de entrada quanto a caixa de saída. Será conectado o cano ligando
até a entrada da alvenaria do modelo. Por fim, será instalada a tampa da caixa d‘água com a
posição de saída de gás e tubulação para indicação. Por último será utilizado duas folhas
EVA imitando grama sendo aplicado cola de contado entre o isopor e a EVA para
acabamento.
8.3 Roteiro construção do biodigestor escala real:
O processo construtivo será executado conforme as etapas descritas a seguir:
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O tanque será construído com as dimensões de 1,60 de diâmetro interno por 2
metros de altura, sendo que sua estrutura terá um 1,50 abaixo do solo os últimos 0,50
metros ficara acima do terreno para evitar a infiltração de água do terreno.

1. Movimento de terra
Escavação do terreno com profundidade de 1,80 metro e largura de 2,8 metros,
sendo que o material escavado será disposto próximo ao buraco pra ser reutilizando no
processo de enchimento do saco tubular de ráfia;

2. Infraestrutura
Execução de um lastro de concreto armado com diâmetro de 2,10 metros e
espessura da base de 8 centímetros. foi empregando uma relação de cimento, areia e
pedra britada 1, para preparo do concreto no local;

3. Execução de alvenaria
Após o processo de cura do concreto terá início a construção da parede circular do
tanque de fermentação, onde terá a sequência descrita a seguir:
3.1 A terra retirada da escavação será retirada todo material orgânico e após esse
processo será adicionado água aos poucos até a mesma ficar úmida para melhor
compactação do material na hora do assentamento da parede.
3.2 Locação da parede do tanque de fermentação, com uma linha de pedreiro será
locando no centro do piso e será esticado a linha com 80 centímetros de raio marcando a
projeção da base do biodigestor com um giz.
3.3 Para enchimento do saco de ráfia para fazer levantar as paredes de terra foi
utilizando uma dosagem de solo cimento para reforço da parede.
3.4 No processo de enchimento do saco tubular será colocado enchido o saco com o
material da escavação e assentado as fiadas sobre o piso sendo que após o assentamento o
servente utilizara um soquete para compactar a terra dentro do saco, esse processo será
executado em todas as camadas.
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3.5 Nos locais de entrada e saída do tubo de PVC, neste ponto será colocado o saco
vazio para deixar espaço para a passagem da tubulação e acima do tubo será colocado uma
ripa de madeira para evitar que o peso da fiada acima da tubulação deforme o tubo.
3.6 Ainda para dar estabilidade entre as fiadas de saco de terra será fixado foi
passado um fio Fitilho plástico 10 mm sendo utilizando para amarrar 3 fiada de saco de
terra será utilizando ainda para fixa a tela de fio galvanizando hexagonal.

4.Revestimento
Antes de executar do reboco com argamassa com o traço 1:3, deverá ser fixado em
volta da alvenaria a Tela de fio galvanizado hexagonal fio 0,54 mm (24 BWG) amarrando à
mesma com o fio Fitilho plástico 10 mm já instalada nas fiadas da alvenaria construída,
após esse procedimento será executado o reboco manual em toda a alvenaria construindo
uma proteção mecânica dessa parede. A argamassa do reboco foi executado com um traço
de 1:1:6, relação cimento, cal e areia.

5. Fechamento do tanque de fermentação
A vedação do tanque de fermentação será adotada a sequência descrita a seguir:
Para fechamento tanque com a lona foi aplicado na face da lona e do reboco uma
cola adesiva de contato fixado a face superior do tanque de fermentação, como sistema de
vedação é de contato entre a parede do biodigestor e a lona de 200 micra, por fim foi
utilizando uma manta asfáltica adesiva em volta da parede entre a lona e a parede para
evitar qualquer vazamento do sistema.
E ainda por último será assentando uma fiada de saco de terra para fechamento do
sistema pró-pressão.
6. Instalação galão de 20 litros - Saída de biogás com medição de pressão
manômetro
No último estágio para finalizar a instalação do Flange 20 mm.
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8.4 Projeto e orçamento de construção do biodigestor anaeróbio:
Figura 5: Projeto construtivo biodigestor

Elaborado pelo autor (2020)
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Quadro 3: Orçamento de construção do biodigestor
Item

Descrição

Unid.

Quant.

Valor
unit.

Total

1

Materiais construção

1.1

Cimento portland composto cp ii-32

Saco

5,00

24,00

120,00

1.2

Cal saco de 20 kg

Saco

2,00

10,30

20,60

1.2

Areia media – retirado da comunidade

m³

0,70

1.3

Pedra britada n. 1

m³

0,12

67,23

8,07

1.4

Saco de rafia tubular 36 cm

Metro

78,00

1,80

140,40

1.5

Lona pead de 200 micra

m²

2,90

1,69

4,90

1.6

m²

16,50

2,60

42,90

Unidade

1,00

44,00

44,00

Metro

3,00

6,72

20,16

Metro

7,20

3,60

25,92

1.10

Tela de arame galv, hexagonal, fio 0,56 mm
(23 bwg), malha 1/2", h = 1,8 m
Manômetro com caixa em aço pintado, escala
*10* kgf/cm2 (*10* bar), diâmetro nominal
de *63* mm, conexão de 1/4"
Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para
esgoto predial (nbr 5688)
Manta asfáltica aluminizada auto adesiva
10cm
Cola pvc 75 g

Unidade

1,00

4,49

4,49

1.11

Cola adesiva de contato 750 g

Unidade

1,00

25,90

25,90

1.12

Fitilho plástico para amarração

Unidade

0,20

10,00

2,00

1.13

Tubo pvc esgoto de 100 mm

Metro

3,00

5,82

17,45

1.14

Joelho pvc 45° de 100 mm

Unidade

2,00

4,90

9,80

1.15

Tubo pvc para esgoto 50 mm

Metro

1,00

5,12

5,12

1.16

Cap pvc dn 50 mm

Unidade

1,00

3,51

3,51

1.17

cano pvc para esgoto 40 mm

Metro

1,00

3,84

3,84

1.18

Cap pvc dn 40 mm

Unidade

2,00

1,20

2,40

1.19

Tubo soldável 25 mm

Metro

2,00

2,12

4,24

1.20

Registro de esfera soldável dn 25 mm

Unidade

2,00

8,25

16,50

1.21

Adaptador de flange 25 mm

Unidade

2,00

7,40

14,80

1.7

1.8
1.9

0,00
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1.22

Tê pvc sold. com rosca dn 25x1/2” mm

Unidade

1,00

2,59

2,59

1.23

Joelho pvc 90° sold. dn 25 mm

Unidade

2,00

0,45

0,90

1.24

Tubo soldável 20 mm

Metro

2,00

1,83

3,66

1.25

Registro de esfera soldável dn 20 mm

Unidade

1,00

6,20

6,20

1.26

Registro de esfera com rosca dn 20 mm

Unidade

1,00

8,70

8,70

1.27

Adaptador de flange 20 mm

Unidade

1,00

7,11

7,11

1.28

Tê pvc sold. com rosca dn 20x1/2” mm

Unidade

1,00

2,32

2,32

1.29

Joelho pvc 90° sold. dn 20 mm

Unidade

4,00

0,32

1,28

1.30

Luva l/r dn 20 mm

Unidade

2,00

0,88

1,76

1.31

Unidade

4,00

4,50

18,00

1.32

Adaptador rosca externa para mangueira dn
½”
Abraçadeira rosca sem fim 25 mm

Unidade

4,00

0,87

3,48

1.33

Mangueira cristal ½”x 1,5mm

Metro

2,00

2,83

5,66

1.34

Lixa para massa

Unidade

1,00

1,49

1,49

Total geral

593,00
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)
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8.5 Manual básico biodigestor Terranossa – Versão 01

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Manual de operação do biodigestor


1. Coletar o esterco fresco no curral;



2. Colocar na caixa de carga o esterco e água na proporção de 1 kg de esterco para 1
litro de água;



3. No biodigestor anaeróbio a biomassa iniciará o processo de fermentação, produção
de biogás e o rejeito orgânico que será utilizado como biofertilizante;



4. Sistema de filtragem do biogás;



5. Abastecimento da casa com biogás;



6. Caixa de descarga do material sólido que deverá ser utilizado como biofertilizante;



7. Caixa de descarga material líquido biofertilizante.

