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RESUMO: O objetivou-se fazer um levantamento literário sobre o tratamento de dejetos de suínos 

por meio de biodigestores, para gerar fonte de energia, fertilizantes e evitar a poluição causada por 

eles além de evitar desperdício no meio ambiente. Os primeiros biodigestores no mundo foram 

inventados em 1806 na Inglaterra por Humphrey Davy, onde identificou um gás rico em carbono e 

dióxido de carbono, resultante da decomposição de dejetos animais em lugares úmidos. Com isso, 

foram desenvolvidos dois modelos diferentes de biodigestor: o modelo Chinês, mais simples e 

econômico e o modelo Indiano, mais sofisticado e técnico, para aproveitar melhor a produção de 

biogás. Um biodigestor compõe-se, basicamente, de uma câmara fechada na qual uma biomassa é 

fermentada anaerobicamente, sem a presença de ar. Como resultado desta fermentação ocorre à 

liberação de biogás e a produção de biofertilizante. Atualmente o mais difundido no Brasil é o 

modelo canadense, que é feito com manta de PVC. Ele oferece menor custo e sua instalação é bem 

mais fácil em relação aos modelos antigos, podendo ser usado tanto em pequenas como em grandes 

propriedades. No biodigestor anaeróbio ocorre a biodigestão anaeróbia, que nada mais é do que um 

processo de degradação, transformação ou decomposição de matéria orgânica, tendo como produto 

final o biogás e o biofertilizante. Com os biodigestores a uma solução sustentável para o problema 

dos dejetos de suínos para recuperar as pastagens degradas para melhorar a fertilidade do solo e de 

plantações.  

PALAVRAS–CHAVE: biodigestão, biofertilizante, biogás 

ABSTRACT: The objective was to survey the literature on treatment of pig slurry through digesters 

to generate a source of energy, fertilizers and prevent pollution caused by them in addition to 

preventing waste in the environment. The first digesters in the world were invented in 1806 by 

Humphrey Davy in England, where he identified a gas rich in carbon and carbon dioxide, resulting 

from the decomposition of animal waste in damp places. With this, we developed two different 

models of digester: the Chinese model, simpler and cheaper model and Indian, more sophisticated 

and technical, to better enjoy the biogas production. A digester consists basically a closed chamber in 

which a biomass is fermented anaerobically, without the presence of air. As a result of this 

fermentation is the release of biogas and biofertilizer production. Currently the most widespread in 

Brazil is the Canadian model, which is made with PVC blanket. It offers lower cost and its 

installation is much easier compared to older models, which can be used in both small and large 

properties. In anaerobic digester anaerobic digestion occurs, which is nothing more than a process of 

degradation, transformation, or decomposition of organic matter, with the final product biogas and 

biofertilizer. Digesters with a sustenable solution to the problem of pig slurry to recover degraded 

pastures to improve soil fertility and crops.  

KEYWORDS: bio-fertilizer, biogas, digestion 
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INTRODUÇÃO 

A atual preocupação dos dejetos na 

suinocultura deve-se principalmente ao grande 

número de animais, que antigamente era 

pequeno e os dejetos depositados no solo, 

tinham capacidade de absorção e serviam 

como adubo. A produção de dejetos aumentou 

por causa do número de animais existentes, é 

considerada uma grande fonte poluidora dos 

mananciais de águas.  

O uso de biodigestores para tratamentos 

de dejetos de suínos é uma das formas no qual 

podem ser utilizados em que se observa uma 

grande melhora nas condições do meio 

ambiente e pode ser uma fonte de renda para 

os produtores por meio da geração de gás 

metano (PALHARES, 2008). Os 

biodigestores têm eficiência na redução de 

microorganismos e de emissões de gases 

poluente, que são diretamente lançados na 

atmosfera, causando os Gases de Efeito 

Estufas. 

O biodigestor faz com que os dejetos 

passam por um processo de decomposição da 

matéria orgânica bruta, pela ação bacteriana, 

sem a presença de oxigênio, isto é, sem a 

presença de ar. O biogás proveniente do 

processo de fermentação, na ausência de 

oxigênio, dos dejetos dos suínos é o metano 

(CH4), um dos principais causadores do efeito 

estufa, juntamente com o gás carbônico e 

sulfídrico. O metano tem um potencial 

energético 21vezes mais nocivo à atmosfera 

que o gás carbônico. Esse gás, resultado da 

digestão anaeróbica, pode ser reaproveitado 

na geração de energia elétrica. (SCHULTZ, 

2007). 

A melhor solução para o problema dos 

dejetos de suínos é o uso para recuperar as 

pastagens degradas para o gado de corte e 

melhorar a fertilidade do solo e de plantações 

como a de eucalipto. Além de evitar o despejo 

dos resíduos no meio ambiente o modelo 

ainda torna viável a participação da 

propriedade no mercado de crédito de carbono 

(ASSAD, 2013). 

O objetivou-se fazer um levantamento 

literário sobre o tratamento de dejetos de 

suínos por meio de biodigestores, para gerar 

fonte de energia, fertilizantes e evitar a 

poluição causada por eles além de evitar 

desperdício no meio ambiente. 

 

DEJETOS DE SUÍNOS 

A prática comumente adotada pela 

suinocultura brasileira tem sido a 

armazenagem desses resíduos em lagoas ou 

tanques e sua posterior aplicação como 

fertilizante vegetal e condicionador do solo. 

Em regiões em que a geração de efluentes 

supera a capacidade de suporte do solo e/ou as 

recomendações dos órgãos de fiscalização 

ambiental, alternativas de tratamento ou 

exportação de nutrientes precisam ser 

adotadas (KUNZ et al., 2009). 

Os suínos produzem em média 6,7 kg 

de dejetos/dia/100 kg de peso vivo, Os dejetos 

de suínos são 100 vezes mais poluentes que o 

esgoto urbano e representam grande problema 

ambiental, por serem altamente poluidores, no 

Brasil se conclui que cada matriz, em uma 

granja de ciclo completo, produz até 25 m³ 

(25.000 L). O elevado volume e elevada carga 

orgânica e patogênica dos dejetos de suínos, 

deve-se, aos fatores: baixa conversão 

alimentar; ração concentrada em proteínas; 

adição na ração de cobre (promove 

crescimento), zinco (reduz diarréias) e sódio 

(evita canibalismo, aumenta consumo ração); 

desperdício de água em bebedouros e 

lavagens das baías; fornecimento de água, e 

restos de alimento/resíduos contaminados 

(BERTONCINI, 2011). São necessários, em 

média, 12 kg de dejetos para produzir 1m3 de 

biogás, em que este se equivale a 0,55 L de 

óleo diesel, 0,45 L de gás de cozinha, 1,43 

kWh de eletricidade e 1,5 kg de lenha. 

Para granjas pequenas e médias, 

sistemas de tratamento utilizando 

biodigestores menores podem ser adotados 

(VIVAN et al., 2010)  com uso de materiais 

de baixo custo, como anéis de bambu para 

enchimento dos reatores seguido de lagoas de 

estabilização. 

 

PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL 
Os processos produtivos da 

suinocultura são altamente poluidores, 

afetando a qualidade da água e do solo e 

proporcionando a degradação ambiental das 

regiões produtoras e, mesmo sendo uma 

atividade de grande importância econômica e 

social. As granjas de suínos são reconhecidas, 

como atividades de grande potencial poluidor 

por utilizar demasiadamente os recursos 

hídricos e gerarem grande quantidade de 

efluentes líquidos, tendo na sua composição 

um elevado número de metais pesados como 

http://www.nutritime.com.br/
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Cu e Zn, além de materiais orgânicos e 

nutrientes (VIVAM et al., 2010).  

A causa principal da poluição é o 

lançamento direto do esterco de suínos sem o 

devido tratamento nos cursos de água, que 

acarreta desequilíbrios ecológicos e poluição 

em função da redução do teor de oxigênio 

dissolvido na água, contaminação das águas 

potáveis com amônia, nitratos e outros 

elementos tóxicos. Apesar da importância 

econômica, social e cultural da suinocultura, a 

produção tem um potencial poluidor muito 

grande devido ao grande volume de dejetos 

gerado por animal e a concentração em 

pequenas áreas.  

Até a década de 1970, os dejetos dos 

suínos não constituíam fator preocupante, pois 

a concentração de animais era pequena e o 

solo das propriedades tinha capacidade para 

absorvê-las ou eram utilizados como adubo 

orgânico. Mais com o passar dos anos foi se 

tornando um fator preocupante. Portanto, o 

tratamento desses poluentes torna-se 

indispensável para a manutenção dessa 

atividade, para que se alcance o manejo 

eficiente e eficaz dos resíduos de suínos, 

tornando-se imprescindível a presença de 

acompanhamento técnico nas propriedades. 

A suinocultura, reconhecida como 

atividade potencialmente poluidora, não tem 

em nível nacional uma legislação especifica 

aplicável ao setor. O que existe são normas e 

recomendações que interferem na produção da 

atividade. Os principais pontos abordados são 

os que dizem respeito: à localização das 

instalações, emissão de efluentes líquidos e o 

destino final dos dejetos. 

O licenciamento ambiental é o 

procedimento administrativo pelo qual o 

órgão ambiental autoriza a localização, 

instalação, ampliação e operação de 

empreendimentos e atividades utilizadores de 

recursos ambientais, consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras ou daquelas que, 

sob qualquer forma, possam causar 

degradação ambiental, considerando as 

disposições legais e regulamentares e as 

normas técnicas aplicáveis ao caso 

(PALHARES, 2008). 

A legislação criada em 1984 nas áreas 

específicas para produção de suínos, onde o 

controle da poluição é obrigatório. Já a 

legislação criada em 1992 diz que os 

suinocultores têm autorização ambiental ou 

licenciamento ambiental, desde que 

estabeleçam a distâncias entre as instalações 

de suínos e de resíduos em relação a fontes, 

poços, estradas e residências. Esses sistemas 

devem estar cercados, não pode haver mistura 

entre águas de drenagem efluentes, toda forma 

de aplicação de resíduos no solo deve estar 

documentada (PALHARES, 2008). 

Além disto, se considera o Código 

Florestal de Lei n° 7.803 de 18/07/89, 

alterando a lei 4.711/65, na tocante a questão 

de localização em áreas de preservação 

permanente, que as resoluções dos órgãos 

ambientais dos estados produtores baseiam no 

Código Florestal, descrita no Art. 2° e suas 

modificações, e introduziram outras 

limitações de ordem física com a relação a 

distância de habitações, de vizinhos e de 

estradas. Quanto á localização das instalações 

o Código Florestal considera de preservação á 

vegetação defensiva, nas faixas marginais dos 

cursos d’água, tem que ser um limite de 30 

metros no mínimo para águas correntes e de 

50 metros para lagoas e lagos. 

 

HISTÓRICO DOS BIODIGESTORES – NO 

MUNDO E NO BRASIL 

 Os primeiros biodigestores no mundo 

foram inventados em 1806 na Inglaterra por 

Humphrey Davy, onde o mesmo identificou 

um gás rico em carbono e dióxido de carbono, 

resultante da decomposição de dejetos 

animais em lugares úmidos. Observar-se que 

os Chineses buscavam nessa tecnologia, o 

biofertilizante necessário para produção dos 

alimentos. Já naquela época os Indianos 

precisavam dos biodigestores para cobrir o 

imenso déficit de energia (PALHARES, 

2008). Com isso no Brasil foram adotados 

dois modelos. O chinês, que foi instalado na 

cidade de Brasília em 1979, sendo mais 

simples e econômico e o modelo indiano, que 

é mais sofisticado e técnico por aproveitar 

melhor o biogás, porém atualmente já se usa o 

modelo de biodigestor com manta de PVC. 

Com o advento da 2ª Guerra Mundial, a 

biodigestão foi bastante difundida entre os 

países europeus, utilizando-se o biogás em 

substituição aos derivados de petróleo, por 

meio da queima direta e o uso em veículos. 

Terminado o conflito, caiu substancialmente o 

uso desta tecnologia, com exceção da Índia, 

China e África do Sul, onde continuaram seu 

http://www.nutritime.com.br/
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desenvolvimento em propriedades de pequeno 

porte.  

Por meio de várias pesquisas que 

difundiram o uso de biodigestores, foi criado 

em 1939 na cidade de Kampur, na Índia, o 

Institute Gobár Gás (Instituto de Gás de 

Esterco), que foi a primeira usina de gás de 

esterco, que tinha objetivos de tratar os 

dejetos animais, obter biogás e aproveitar o 

biofertilizante. Foi esse trabalho pioneiro que 

permitiu a construção de quase meio milhão 

de biodigestores na Índia (PALHARES, 

2008).  

A utilização do biogás na Índia, como 

fonte de energia, motivou a China a adotar tal 

tecnologia a partir de 1958, e em 1972, já 

possuíam aproximadamente 7,2 milhões de 

biodigestores em atividade. Chineses buscam, 

nessa tecnologia, o biofertilizante necessário 

para produção dos alimentos necessários ao 

seu excedente de população. No Brasil, a 

partir da crise energética deflagrada em 1973 

a utilização de biodigestores passou a ser uma 

opção. 

Com base em um relatório técnico da 

FAO (Food and Agriculture Organization), a 

Embrater instalou em novembro de 1979, o 

primeiro biodigestor modelo Chinês, na 

Granja do Torto em Brasília, apontam a 

existência de fartos registros históricos sobre a 

utilização de biodigestores no Brasil, pelo 

menos desde os anos 70 (PALHARES, 2008). 

Há também indicadores que viabiliza 

economicamente por varias razões, todas com 

um traço comum, a finalidade dada ao biogás, 

ou como fonte somente de energia térmica, 

para aquecer animais jovens, chocar ovos, 

acionar campânulas, iluminar galpões, ou ate 

acionar fogões para aquecimento de comida. 

 

DEFINIÇÃO DE BIODIGESTOR 

O biodigestor é um sistema utilizado 

para a produção de gás natural, rico em 

metano (CH4), através de um processo 

anaeróbico onde a matéria orgânica é 

decomposta por bactérias metanogênicas. 

Podemos ainda definir o biodigestor como, 

sendo um equipamento que se compõe, 

basicamente, de uma câmara fechada na qual 

uma biomassa (dejetos de animais) é 

fermentada anaerobicamente (sem a presença 

de ar). 

Existem vários tipos de biodigestores, 

mas, em geral, todos são compostos, 

basicamente, de duas partes: um recipiente 

(tanque) para abrigar e permitir a digestão da 

biomassa, e o gasômetro (campânula), para 

armazenar o biogás, para os dois tipos mais 

comuns (chinês e Indiano). Para o tipo 

batelada é constituído apenas de um tanque 

anaeróbico. Em relação ao abastecimento de 

biomassa, o biodigestor pode ser classificado 

como contínuo ou batelada. No primeiro caso, 

o abastecimento de biomassa flui 

continuamente, com descarga proporcional à 

entrada de biomassa (PALHARES, 2008).  

No caso de batelada, este utiliza sua 

capacidade máxima de armazenamento de 

biomassa, retendo-a até a completa 

biodigestão, quando, então, é descarregado. 

Os restos da digestão são retirados e faz-se 

nova recarga. O modelo a batelada é mais 

indicado quando da utilização de materiais 

orgânicos de decomposição lenta e com longo 

período de produção, como no caso de 

biomassa amilácea (restos de alimentos, 

tubérculos, frutas, legumes, etc) ou 

celulolítica (palha ou forragem) misturada a 

dejetos animais. 

 

OS MODELOS DE BIODIGESTORES 

INDIANO E CHINÊS 

Dentre os biodigestores de sistema de 

abastecimento contínuo mais difundido no 

Brasil estão os modelos Indiano e o Chinês. O 

modelo Chinês é mais rústico e 

completamente construído em alvenaria, 

ficando quase que totalmente enterrado no 

solo.  

Segundo DEGANUTTI et al. (2002), 

aponta que uma das grandes vantagens do 

modelo Indiano sobre o Chinês é que esse não 

exibe limitação no que tange á característica 

do solo, podendo ser instalado em solo 

predregoso e/ou encharcado. Construído, 

apresenta o formato de um poço que é o local 

onde ocorre a digestão da biomassa, coberto 

por uma tampa cônica, isto é, pela campânula 

flutuante que controla a pressão do gás 

metano e permite a regulagem da emissão do 

mesmo. Salienta ainda que uma das vantagens 

do modelo indiano é a sua campânula 

flutuante, que permite manter a pressão de 

escape de biogás estável, não sendo 

necessário regular constantemente os 

aparelhos que utilizam o metano. Na Figura 1 

pode-se ver um vista em 3D de como é 

construído o modelo indiano em Anexo. Na 

http://www.nutritime.com.br/
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Figura 2, mostra a vista frontal em corte do 

biodigestor modelo indiano em Anexo. 

O modelo Chinês de biodigestor é a 

técnica requerida para sua construção. Na 

Figura 3 pode-se ver um vista em 3D de 

como é construído o modelo Chinês em 

Anexo. A Figura 4 mostra a vista frontal em 

corte do biodigestor modelo Chinês. O 

trabalho, todo em alvenaria, requer um 

trabalho de pedreiro de primeira linha, pois os 

tijolos usados na construção da câmara onde a 

biomassa é digerida precisam ser assentados 

sem o concurso de escoramento. O 

biodigestor contínuo Chinês foi inspirado no 

modelo Indiano e houve adaptação do seu 

projeto para as condições locais da China. 

 

BIODIGESTOR DE MANTA DE PVC 
É um modelo tipo horizontal o qual, 

tem a largura maior que a profundidade. Sua 

aérea de exposição ao sol é maior, com isso é 

maior a produção de biogás. Sua cúpula é de 

plástico maleável, tipo PVC, que infla com a 

produção de gás, como um balão. Pode ser 

construído enterrado ou não. A caixa de carga 

é feita em alvenaria, por isso pode ser mais 

larga evitando o entupimento. A cúpula pode 

ser retirada, o que ajuda na limpeza considera 

o biodigestor feito com a manta PVC, o mais 

difundido no Brasil, destacando a vantagem 

de poder ser usado tanto em pequenas, quanto 

grandes propriedades e projetos agro-

industriais.  

As tubulações permitem o 

abastecimento com os dejetos e saída do gás e 

do biofertilizante. O gás resultante pode ter 

uso domestico como em fogões e geladeiras, 

para iluminação, como combustível para 

motores e geradores de energia elétrica. 

 

BIODIGESTÃO ANAERÓBICA 

Dentro do biodigestor ocorre a 

biodigestão anaeróbia, que é um processo de 

degradação, transformação ou decomposição 

de matéria orgânica, tendo como produto final 

o biogás e o biofertilizante. O biodigestor, 

além de produzir o biogás e o biofertilizante, 

consegue remover até 80% da carga orgânica 

dos dejetos, diminuir os odores e eliminar 

micro-organismos causadores de doenças. 

Os dejetos suínos são a biomassa com 

melhor rendimento biogás/tonelada, cerca de 

560 m3 de biogás, e apresentando um ótimo 

nível de gás metano (50%). Apenas como 

comparação, convém notar que os dejetos de 

bovinos produzem apenas 270 m3 de 

biogás/tonelada, sendo o índice de presença 

de metano neste biogás de 55%, ou seja, 

apenas 5% a mais que o índice alcançado pelo 

estrume de suínos. Esta excelente produção de 

biogás a partir de dejetos suínos é o fator que 

melhor compensa a demora destes dejetos em 

começar a produção de biogás, além da 

presença de grande quantidade inicial de gás 

carbônico em relação ao nível de metano. 

Os dejetos suínos como matéria-prima, 

a produção de 1m³ de biogás requer somente 

12 kg de dejetos suínos. Assim sendo, se um 

suíno produz, em média de 2,49 kg de 

dejetos/dia, são necessários cerca de 5 animais 

para a produção de 12 kg/diários de dejetos, 

com consequente produção de 1m³ de biogás. 

O biogás proveniente do processo de 

fermentação, na ausência de oxigênio, dos 

dejetos dos suínos é o metano (CH4), um dos 

principais causadores do efeito estufa, 

juntamente com o gás carbônico e sulfídrico. 

O metano tem um potencial energético 

21vezes mais nocivo à atmosfera que o gás 

carbônico. Esse gás, resultado da digestão 

anaeróbica, pode ser reaproveitado na geração 

de energia elétrica. (SCHULTZ, 2007). E 

constituído por uma mistura de metano (CH4) 

(65-70%), gás carbônico (CO2) (30-35%) e 

vapor de água. 

O biogás é um combustível gasoso com 

um conteúdo energético elevado semelhante 

ao gás natural, composto, principalmente, por 

hidrocarbonetos de cadeia curta e linear. Pode 

ser utilizado para a geração de energia 

elétrica, térmica ou mecânica em uma 

propriedade rural, contribuindo para a redução 

dos custos de produção.  

Para gerar 130 kWh, considerando o 

poder calorífico de 6,5 kWh/ m³ a quantidade 

de biogás necessária é de 20 m³/hora. Cada 

2,49 kg/dia de dejeto produzido por um suíno 

é capaz de produzir uma quantidade de biogás 

equivalente á 0,2 m³/dia, o que quer dizer, 

para se produzir a quantidade de 20 m³/hora é 

necessária possuir uma quantidade de 2400 

suínos o equivalente á 6000 kg/dia de dejetos. 

É o que sobra da biodigestão é o 

biofertilizante que tem extrema importância 

tanto quanto o biogás. Durante o processo o 

carbono é liberado em forma de CO2 e CH4 

fazendo que o lodo se torne rico em 

Nitrogênio (substância muito carente no solo) 

http://www.nutritime.com.br/
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e outros nutrientes tornando-o num ótimo 

fertilizante para fins agrícolas, sem contar o 

baixo custo, o que incentiva ainda mais a sua 

utilização em lavouras. Após as diversas fases 

da biodigestão, o produto resultante é um 

líquido escuro o biofertilizante um adubo 

orgânico com grandes qualidades nutricionais 

para o solo melhorando as características 

físicas, químicas e biológicas do mesmo, 

tornando seu rendimento mais eficaz e 

realizando um papel de proteção das plantas 

contra pragas e doenças. 

O biofertilizante deixa a terra com a 

estrutura mais porosa, permitindo maior 

penetração do ar, na zona explorada pelas 

raízes, facilitando sua respiração, obtendo 

melhores condições de desenvolvimento da 

planta. O biofertilizante também favorece 

multiplicação das bactérias aos milhares, 

dando vida ao solo. A intensa atividade das 

bactérias fixa o nitrogênio atmosférico 

transformando em sais aproveitáveis pelas 

plantas, fora as bactérias que se fixam nas 

raízes das leguminosas. Além dessas atuações 

de valor inestimável, que aumenta muito a 

produtividade das lavouras, se o biodigestor 

for operado corretamente, o biofertilizante já 

está completamente curado quando sai do 

biodigestor. Não tem mais o perigo de 

fermentar, não possui odor, não é poluente e 

não cria moscas e outros insetos. O poder 

germinativo das sementes dos matos fica 

eliminado com a biofermentação, não 

havendo perigo de infestações nas lavouras 

(ANGONESE, 2006). 

 

BENEFÍCIOS DO BIODIGESTOR PARA A 

SUINOCULTURA 
No caso dejetos de bovinos de leite 

geralmente só se coloca biodigestores em 

propriedades onde ocorrem ordenhas 

mecânicas, pois nesse momento a separação 

dos dejetos e da urina, pois a urina tem grande 

potencial de Nitrogênio, onde em alguns 

cultivos não podem. Já os suínos não há a 

separação dos dejetos sólidos com os dejetos 

líquidos, pois são levadas para os 

biodigestores juntos. Nesses casos o uso de 

biofertilizante de suínos são mais usados em 

plantio de legumes. 

A implantação dos biodigestores, além 

de melhorar as condições do meio ambiente, 

pode ser uma fonte de renda para o produtor 

por meio da geração de gás é 

consequentemente, energia elétrica e calor. 

Muitas empresas de suinocultura adotaram os 

biodigestores em detrimento de outras 

tecnologias. O equipamento permite 

solucionar o problema ambiental de eliminar 

consideravelmente o odor que exala dos 

resíduos animais, diminui a proliferação de 

vetores, e reduz a emissão de gases na 

atmosfera. Tendo em vista estes dados pode-

se entender que o tratamento destes resíduos 

torna-se indispensável para a realização dessa 

atividade, sendo que além de proteger o meio 

ambiente, se consegue uma fonte alternativa 

de energia, obterem algum retorno financeiro 

pela venda de créditos de carbono, com a 

utilização dos biodigestores. 

Solução sustentável para o problema 

dos dejetos de suínos é o uso para recuperar as 

pastagens degradas para o gado de corte e 

melhorar a fertilidade do solo e de plantações 

como a de eucalipto. Para fazer isso, vale-se 

da tecnologia dos biodigestores, que, além de 

evitar o despejo dos resíduos no meio 

ambiente, permite a geração de energia, que 

vai ser utilizada nas operações da própria 

fazenda, com possibilidade de 

comercialização do excedente. O modelo 

ainda torna viável a participação da 

propriedade no mercado de crédito de carbono 

(ASSAD, 2013). 

Os biodigestores em batelada recebem 

o carregamento de matéria orgânica, que 

somente é substituído após o período 

adequado à digestão de todo o lote. Os 

biodigestores contínuos são construídos de tal 

forma que podem ser abastecidos diariamente, 

permitindo que a cada entrada de substrato 

orgânico a ser processado, exista saída de 

material já tratado. 

Os tratamentos podem ser por 

processos físicos promovem a separação da 

porção líquida da porção sólida do dejeto. 

Essa separação pode ser feita através de 

decantação, centrifugação, peneiramento e/ou 

prensagem, e desidratação da parte líquida por 

vento (ar forçado ouar aquecido) ou processos 

de tratamentos biológicos que consiste na 

degradação biológica dos dejetos por 

microrganismos aeróbios e anaeróbios, 

resultando assim em um material estável e 

isento de organismos patogênicos. Para 

dejetos sólidos tem-se como exemplo a 

compostagem e para dejetos líquidos podem-

http://www.nutritime.com.br/
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se ressaltar os lagos de estabilização, digestão 

e biodigestão (RIZZONI, 2012). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O biodigestor é o melhor método para 

tratar os dejetos de suínos, pois tem o objetivo 

de minimizar problemas causados pelos 

dejetos, que antes eram jogados diretamente 

nos rios sem nenhum tratamento, causando 

sérios problemas de poluição. O biogás 

proveniente dos dejetos é um gás que pode ser 

reaproveitado na geração de energia elétrica 

dentro da própria granja, para a iluminação 

das instalações. Ele é um combustível gasoso 

semelhante ao gás natural. O biofertilizante é 

o que sobra da biodigestão, que tem tanta 

importância quanto o biogás, ele é um ótimo 

fertilizante para fins agrícolas, sem contar o 

baixo custo e incentiva ainda mais o 

crescimento da lavoura. Com os biodigestores 

a uma solução sustentável para o problema 

dos dejetos de suínos para recuperar as 

pastagens degradas para melhorar a fertilidade 

do solo e de plantações. Além de permite que 

alguns modelos tornam-se viável a 

participação da propriedade no mercado de 

crédito de carbono.  
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ANEXOS 

 

 

Figura 1 – Vista em 3D, do biodigestor modelo Indiano 

Fonte: Deganutti et al. (2002). 

 

 

 

Figura 2 - Biodigestor modelo Indiano  

Fonte: Deganutti et al. (2002).  
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Figura 3 – Vista 3D, em corte, do biodigestor modelo Chinês  

Fonte: Deganutti et al. (2002).  

 

 

 

Figura 4 - Biodigestor modelo Chinês  

Fonte: Deganutti et al. (2002).  
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