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VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO BIOGÁS A
NÍVEL DE PROPRIEDADE

Zemiro Massotti
Eng. Agr., - Epagri - Concórdia, SC.

APRESENTAÇÃO

"Os dejetos da produção intensiva de suínos quando armazenados não
adequadamente, são causadores de degradação ambiental, principalmente pela
contaminação de água e liberação de gases como metano, que é considerado 20
vezes mais poluente que o dióxido de carbono.

O mau cheiro provocado pode ser um causador de conflitos sociais entre as
pessoas afetadas o que faz com que unidades de produção de suínos sejam muitas
vezes vistas como ambientalmente e socialmente indesejáveis nas comunidades. A
busca de soluções para estes problemas é essencial para a sustentabilidade da
suinocultura".

"A suinocultura é somente viável quando ela é parte integrante do sistema
produtivo na pequena propriedade, e não apenas um empreendimento isolado. Por
isso, o aproveitamento racional dos dejetos como adubação do solo é
indispensável".

Deve-se armazenar todas as fezes e urina produzidos na propriedade
observando custos, eficiência, praticidade e condições locais, não esquecendo de
que é SAUDÁVEL, LUCRATIVO e LEGAL.

HISTÓRICO DO BIOGÁS

Apesar de o processo de biodigestão anaeróbica ser conhecido a longos
tempos, não faz muito que tem sido desenvolvido mundialmente.

A China é o país que mais desenvolveu o Biogás a nível rural, visando atender
principalmente energia para o cozimento e iluminação (doméstica). Acredita-se que
haja mais de 8 milhões de unidades no país.

A Índia também tem desenvolvido uma larga programação com biodigestores,
instalando em mais de 50.000 propriedades. No Brasil os estudos com Biogás foram
iniciados de maneira mais intensa em 1976.

BIOGÁS

É um gás natural resultante da fermentação anaeróbica (na ausência de ar) de
dejetos animais, de resíduos vegetais e de lixo industrial ou residencial em
condições adequadas de umidade.  O biogás é composto basicamente de dois
gases, o metano que representa 60-80% da mistura e gás carbônico que representa
40-20% restantes. Outros gases participam em proporções menores, destacando-se
o gás sulfídrico que pode chegar a 1,5%. A pureza do biogás é avaliada pela
presença de metano. Quanto maior o percentual de metano mais puro é o gás.
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DIGESTÃO ANAERÓBICA

A digestão ou fermentação ou ainda estabilização anaeróbica objetiva
basicamente à redução ao mínimo do poder poluente e dos riscos sanitários dos
dejetos, resíduos, lixos, tendo ao mesmo tempo, como sub-produto deste processo o
biogás, que pode ou não ser aproveitado e o biofertilizante com várias aplicações
práticas a nível de propriedade rural.

VANTAGENS DA FERMENTAÇÃO ANAERÓBICA

Redução do potencial (até 90% de matéria orgânica
Redução do potencial de contaminação infecto contagiosa
Material estabelizado: - Até 100m3/há/ano

- Baixa relação C/N (10:1)
- Aumenta teor de fósforo disponível
- Aumento na disponibilidade de macro e microelementos
- Menor perdas de nitrogênio
- Melhoria das condições físicas do solo
- Menor disseminação de plantas invasoras
- PH é de 6,5 a 7,5

- OUTROS BENEFÍCIOS:

- Possibilidade de utilizar biogás
- Ausência de cheiro desagradável
- Não atrai moscas
- Possibilita a aplicação diretamente sobre as culturas.

POTENCIAL DE REDUÇÃO DE CONTAMINAÇÃO

A redução do potencial de contaminação, também é superior a 90% quando o
tempo de digestão for de 25/30 dias.

Destruição de microorganismos entéricos de importância para saúde pública,
durante a digestão anaeróbica.

Organismos Temperatura (°°C) Tempo d igestão (dias) Destruídos
Poliovirus 35 2 98,5
Salmonella spp 2-37 6-20 82-98
Salmonella typhosa 22-37 6 99
Mycobacterium
turberculosis

30 - 100

Ascaris 29 15 90
Cistos de parasitos 30 10 100

- Organizado por Methane Generation From Wastes - National Acad. Science 1977, pág. 53-57. Com diferentes referências.

Dados de outros países;

Conclusão: A fermentação anaeróbica é hoje o tratamento mais eficiente e
moderno para partes sólidas das fezes humanas em todas as estações de
tratamento do mundo.
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POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DE DEJETOS ANIMAIS

Espécies m3 de biogás/kg de esterco
Bovinos de corte 0,04
Bovinos de leite 0,049
Suínos 0,075
Frangos de corte 0,09
Poedeiras 0,1
Codornas 0,049
Caprinos 0,065

Fonte: FCAV Unesp de Jabotical.

PODER CALÓRICO DO BIOGÁS

O poder calórico do biogás varia de 5.000 a 7.000 Kcal/m3, isto é em função da
impureza. O grau de pureza do gás por sua vez é função do material fermentado e
das condições de fermentação.

Em termos comparativos:
- 1,58 a 2,22m3 de biogás = 1 litro de gasolina.
- 1,55 a 2,18m3 de biogás = 1 litro de óleo diesel ou querozene.
- 1,48 a 2,08m3 de biogás = 1 litro de óleo combustível.
- 0,91 a 1,28m3 de biogás = 1 litro de carburante
- 0,46 a 0,65m3 de biogás = 1 kg de lenha com 10% de umidade.
- 0,21 a 0,29m3 de biogás = 1 kg de xisto.

O poder calórico do biogás pode ser melhorado pela retirada do Co2, chegando
a valores de 12.000Kcal/m3.

USO DO BIOGÁS

O biogás é extremamente inflamável, o que lhe favorece condições para:
- Uso em fogão doméstico, com um consumo de 0,23m3 de biogás por uma

pessoa/dia, para fins de cozimento.
- Uso em lampião, com consumo na ordem de 0,12m3/hora;
- Uso como combustível para motores de combustão interna, com um consumo de

0,40m3/HP/Hora;
- Uso em geladeiras de 2,5m3/dia;
- Uso em chocadeiras, chuveiros;
- Uso em secadores de grãos ou secadores diversos;
- Geração de energia elétrica.

O BIOFERTILIZANTE

Depois de passarem no digestor, os resíduos restantes apresentam alta
qualidade para uso como fertilizante agrícola, devido aos seguintes aspectos:
- Diminuição do teor de carbono no material;
- Aumento no teor de nitrogênio e demais nutrientes, em conseqüência da perda do

carbono;
- Diminuição da relação C/N na matéria orgânica, o que melhora as condições do

material para fins agrícolas;
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- Não possui mau cheiro;
- Pode ser aplicado em pastagens ou culturas em desenvolvimento sem queimá-las;
- Não há multiplicação de moscas, mosquitos, etc...;
- Pode ser aplicado mais de 100t/ha/ano;
- Dissemina menos inços.

FATORES QUE AFETAM A BIODIGESTÃO

A eficiência de um digestor é  afetada por uma série de fatores que vão desde
as condições ambientais, operação do sistema, natureza da matéria prima até o
desenho do digestor. Tudo isso associado a economicidade é que dita a eficiência
do sistema.

TEMPERATURA

A temperatura tem muita importância na fermentação, sendo que, nas
temperaturas mais altas o tempo de retenção para decompor os sólidos orgânicos é
menor embora o grau de decomposição e praticamente igual em diferentes
temperaturas. A produção de biogás pode cair a zero quando a temperatura variar a
10 °C em 1 dia. Razão pela qual recomenda-se digestores subterrâneos onde a
temperatura do solo é praticamente constante durante todo o dia.

COMPOSIÇÃO DO SUBSTRATO ORGÂNICO

Os componentes orgânicos e inorgânicos do substrato são responsáveis pelo
ecosistema do digestor e a seleção de bactérias no meio dele depende de sua
capacidade  para metabolizar estes componentes. Por esta razão, a composição do
substrato é tido como o principal fator responsável pela qualidade e quantidade do
gás produzido.

CONCENTRAÇÃO DE SÓLIDOS

Para digestores convencionais a concentração de sólidos totais da mistura
varia entre 6-8%.

TEMPO DE RETENÇÃO HIDRÁULICO (TRH)

É o tempo (em dias) que a matéria orgânica permanece no digestor para sofrer
a digestão anaeróbica.

ACIDEZ - ALCALINIDADE

As bactérias envolvidas no processo de fermentação são altamente sensíveis a
mudanças de pH do meio (pH na solução do digestor). A faixa de operação dos
digestores é entre 6,0 - 8,0, tendo como ponto ótimo pH 7,0 - 7,2.

Em um digestor em operação é muito importante a manutenção de pH sempre
constante. As variações nas concentrações de CO2 e ácidos voláteis tendem a
alterar o pH do meio.
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O pH é comumente controlado pela concentração de sólidos totais no interior
do digestor.

SUBSTÂNCIAS TÓXICAS

Qualquer nutriente ou elemento em solução no digestor, desde que em
excesso, pode provocar sintomas de toxidez ao meio bacteriano.   Até mesmo a taxa
de aplicação de matéria orgânica em relação ao tempo de retenção hidráulica pode
induzir a toxicidade.  A atividade bacteriana é paralisada com a entrada de
desinfetantes e sarnecidas.

A amônia livre em concentrações acima de 150mg/litro, os antibióticos contidos
nos alimentos também podem inibir o desenvolvimento bacteriano durante a
digestão.   É necessário desviar a água com esses produtos químicos quando do
uso ocasional.

TEORES DE NUTRIENTES TOTAIS NA MATÉRIA SECA

Kg/m3                N               P2O5                    K2O
                         4,5                4,0                         1,6

g/m3                     Ca        Mg         Fe       Cu          Mu         Zu
                                 1,7       0,6         0,6      16           30          47

1m3 de dejetos equivale à:
- 4,5 kg de N    ou 10 kg de uréia;
- 4,0 kg de P2O5  ou  9,5 de super fosfato triplo;
- 1,6 kg de k2O    ou   2,7 kg de cloreto de potássio.

 Nas fezes tem 55% do N, 35% do K2O e 100% P2O5, enquanto que na urina
tem 45% de N e 65% do K2O.  Isto posto, vê-se que a parte líquida possui um valor
químico significativo, portanto deve também ser aproveitado na lavoura ou
pastagem.

30 m²/dejetos/ano

por matriz

            

Produção possível

± 80 sacos/milho/ha (milho

suficiente para o ciclo

completo de uma matriz).

       

135 Kg de N
120 Kg de P2O5

48 Kg de K2O5

51 Kg de Ca
18 Kg de Mg

2,8 Kg de micro
elementos
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No dimensionamento de um digestor deve-se considerar os seguintes
parâmetros:
- Tempo de retenção;
- Profundidade da câmara de fermentação;
- Relação largura/comprimento;
- Caixa de carga;
- Parede divisória;
- Dimensionamento do depósito.

DIGESTOR CONVENCIONAL MODELO INDIANO

            Orçamento digestor modelo indiano:

Necessidades Alvenaria Pedra
20 m3 10m3 10m3

Tijolos maciços 7.000 3.000 400
Pedras - - 32m2

Cimento 45 sc. 30 sc. 30 sc.
Areia 7m3 5m3 3m3

Brita 4m3 2m3 -
Cal virgem 6 sc. 4 sc. 3 sc.
Ferro 5/16 55m 22m 22m
PVC 150mm 12m 12m 12m
Cano Galvanizado(eixo guia 2") 3m 2m 2m
Manga cinza 1" 4m 3m 3m
Registro 1" 1 unid. 1 unid. 1 unid.
Curva 1" 1 unid. 1 unid. 1 unid.
Adaptador 1" 1 unid. 1 unid. 1 unid.
Campânula 2.000,00 1.300,00 1.300,00
Manga Preta 3/4"m +- 100m 100m 100m
Manga Cristal 1/2"m +- 20m 20m 20m
Mão de obra (Construção) +- 30 dias 20 dias 15 dias
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Em Santa Catarina, com os dejetos suínos, bovinos e aves pode-se produzir
1,6 milhões m3 de biogás/dias, o que daria para suprir 100.000 residências ou
atender 500.000 habitantes.

Na instalação de um biodigestor faz-se necessário maximizar o uso de energia
por ele produzido, contudo sua viabilidade não pode considerar tão somente o
retorno financeiro. Para uma suinocultura sustentável, o ambiente deve ter
importância tanto quanto o econômico. Tem-se, com isso, a melhoria na qualidade
de vida da população rural, o que é buscado por todos aqueles comprometidos com
o setor primário.


