
ISBN 978-85-459-0773-2

BIODIGESTOR E A GERAÇÃO DE BIOFERTILIZANTE E BIOGÁS

Jessica Ferrari Paschoeto  1  ; Deyse Constantino Pavan2; Gustavo Henrique Marques Rocha3; Antoniel
Domingos Oliveira4; Letycia Lopes Ricardo5; Thiago Dias Azenha6

1Acadêmica do Curso de Engenharia Ambiental, Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR. PIC/CNPq-UniCesumar.
jessicapaschoeto339@gmail.com

deyse_pavan@hotmail.com
2Acadêmica do Curso de Engenharia Ambiental, Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR. PIC/CNPq-UniCesumar. 

deyse_pavan@hotmail.com
3Acadêmico do Curso de Engenharia Ambiental, Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR. PIC/CNPq-UniCesumar. 

gustavo_hmr@live.com
4Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo, Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR. PIC/CNPq-UniCesumar.

archfazprojetos@gmail.com
5Co-orientadora, Mestre, Acadêmica de Doutorado, Universidade Estadual de Maringá - UEM

lelrfiorucci@gmail.com
6Orientador, Mestre, Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária, Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR.

thiago.azenha@unicesumar.edu.br

RESUMO
A preocupação com o meio ambiente e com a sustentabilidade no campo leva cada vez mais a pesquisas direcionadas
ao desenvolvimento de técnicas de cultivo orgânico e com índices de produtividade próximos aos quais se utiliza de
produtos  químicos.  Uma  alternativa  viável  para  a  produção  orgânica  de  alimentos  se  trata  da  utilização  de
biofertilizantes, sendo este derivado dos processos de decomposição da matéria orgânica em biodigestores, que se
utiliza de dejetos de culturas bovinas, suínas e aviárias para a geração de biogás e de biofertilizante, podendo ser
compostas também por matéria orgânica derivada de outras fontes. O biogás é o gás produzido nos biodigestores a
partir da digestão anaeróbia. Neste contexto, foi desenvolvido um protótipo de biodigestor para a geração do biogás e do
biofertilizante, este projeto foi desenvolvido no Sítio Nossa Senhora Aparecida, localizado no município de Floresta-PR,
aproximadamente 3Km do centro do Município de Floresta-PR. Após 30 dias foi realizada a retirada do substrato líquido
o  qual  posteriormente  foi  destinado  a  plantações  de  milho,  sendo  aplicados  de  forma  manual,  em  diferentes
concentrações 1:100, 1:250, 1:350 e 1:500. Desta forma, espera-se obter índices de produtividade ao qual justifique a
utilização dos biofertilizantes na produção do milho.

PALAVRAS-CHAVE: Matéria orgânica, protótipo, milho, produtividade.

1 INTRODUÇÃO

Os biodigestores se configuram como uma alternativa sustentável e economicamente viável
de fonte de energia limpa, a fim de diminuir a dependência de combustíveis fósseis (ANGONESE
2006). O uso dos biodigestores gera inúmeras vantagens econômicas e ambientais, não só como a
produção de energia  alternativa, mas também como uma possibilidade de tratamento seguro de
efluentes,  e  na  produção  de  biofertilizantes,  que  podem ser  usado  para  a  aplicação  direta  na
produção de pastagem destinada à alimentação pecuária e como insumo na agricultura. 

Uma das principais vantagens do biofertilizante é recuperar o solo desgastado, visto que, por
possuir um pH em torno de 7,5,  funciona como corretor de acidez, dificultando a multiplicação de
fungos maléficos, além de intensificar a atividade das bactérias que conseguem fixar o nitrogênio
atmosférico,  este,  essencial  para  o  desenvolvimento  e  manutenção  das  atividades  das  plantas
(ICLEI, 2009). O solo biofertilizado facilita a penetração das raízes e a absorção da água da chuva,
impede a erosão e torna o solo mais úmido e mais poroso, permitindo uma maior penetração do ar,
proporcionando melhores condições para o desenvolvimento das plantas.

Segundo  CERPCH (2014), a Empresa de Pesquisa  Energética (EPE) prevê o crescimento
médio de 4,3% no consumo de energia elétrica entre os anos de 2013 e 2023 no Brasil, cuja matriz
energética está baseada na energia hidráulica e é afetada em caso de baixos índices de chuva.
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Portanto, é necessário estimular e desenvolver novas fontes de energia para oferecer segurança
energética ao país, além de substituir o uso de combustíveis fósseis.

A grande quantidade de biomassa proveniente das atividades agrícolas e a possibilidade de
sua utilização para fins energéticos pode ser uma forma de obter energia elétrica no meio rural; além
de reduzir o potencial poluidor, a utilização de recursos naturais e o custo da energia no valor final
dos produtos (ANGONESE, 2006).

Nesse intuito, o PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica)
criou em 2010 o Plano da Agricultura de Baixo Carbono (ABC), com a finalidade de destinar e
ampliar  os  recursos  para  financiamento  de  custeio,  comercialização  e  investimento  para  os
produtores  rurais  adotarem  técnicas  agrícolas  sustentáveis.  A  produção  de  biogás  a  partir  da
biodigestão de dejetos de animais foi englobada pelo ABC, e pretende tratar 4,4 milhões de metros
cúbicos de dejetos, e evitar a emissão de 6,9 milhões de toneladas de CO2 ao utilizar o biogás como
fonte de obtenção de energia elétrica ou para aquecimento nas propriedades (MAPA, 2013).

A composição do biogás pode variar de acordo com a quantidade e o tipo de biomassa,
dentre outros fatores, por exemplo, a temperatura e a umidade (BRASIL, 2007). O principal gás
obtido da digestão anaeróbia é o metano (CH4),  que pode constituir  até 70% do biogás. Esse é
incolor, apresenta elevado poder calorífico (5000 - 7000 kcal m³), altamente combustível, não produz
fuligem, e o impacto de efeito estufa é 21 vezes maior do que o dióxido de carbono.

A produção do biogás depende da fonte de matéria orgânica e da quantidade de animais.
Para  os  suínos,  os  dejetos  de  cada  fase  do  desenvolvimento  do  animal  são  responsáveis  por
determinada produção de biogás.Motores e geradores destinados à conversão do biogás em energia
já são encontrados para atender a pequena ou grande escala de produção. A transformação do
biogás em energia para média produção é realizada por algumas empresas através da adaptação de
motores à gasolina ou diesel para funcionar com o biogás. A potência dos motores geradores, e as
instalações elétricas e físicas devem ser dimensionadas corretamente para o sucesso da unidade
geradora de energia movida a biogás (FLORES, 2014).

Todo este sistema possui uma etapa de filtragem do biogás antes de ser injetado no motor
para que os equipamentos não sofram a corrosão causada pelo gás sulfídrico (H2S).

Nesse  sentido,  buscou-se  por  essa  pesquisa  verificar  a  possibilidade  de  gerar  biogás  e
biofertilizante de qualidade a partir da biodigestão do esterco bovino.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O projeto foi realizado em três etapas. Sendo a primeira a construção do biodigestor piloto, a
segunda, a comprovação do biogás formado e a terceira consistiu na aplicação do biofertilizante
formado na cultura de milho. A primeira e a segunda etapa foram concluídas, já a terceira etapa
ainda faltaos dados de fertilidade do solo após aplicação do biofertilizante, além da análise foliar.

1) Construção do biodigestor

O biodigestor foi construído no Sítio Nossa Senhora Aparecida, localizado no município de
Floresta-PR, aproximadamente 3km do centro do Município de Floresta-PR, utilizando os seguintes
materiais:Um galão de água de 20 litros vazio que foi utilizado para armazenar o esterco bovino;
uma câmara de pneu vazia para o armazenamento de biogás formado; dois metros de tubulação de
plástico maleável de diâmetro ¼’’ (6 mm) que fez a ligação do galão a câmara; um tee de diâmetro
¼’’ (6 mm) que uniu as mangueiras; uma válvula com registro de diâmetro ¼’’ (6 mm) para a saída
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de gás; um metro de tubo PVC de diâmetro ¾’’ (20 mm) que foi utilizado para a entrada de esterco e
água e saída de biofertilizante; borracha e arame foram utilizados para vedar a saída do cano PVC;
2 Durepox para vedar o PVC com o galão; spray de tinta cor preta para aumentar a temperatura
dentro do biodigestor e evitar que a incidência de luz solar estimule a criação de algas, prejudicando
a produção de biogás. O protótipo criado estáilustrado na Figura 1.

Figura 1: Esquema do Biodigestor Piloto
Fonte: COLDEBELLA (2006).

Todos os dejetos foram encaminhados para o biodigestor manualmente, sendo que, uma vez
por semana foi adicionado água a fim de se obter o biofertilizantepelo o processo de fermentação.
Durante 30 dias foi adicionado 1L de água a cada 1 Kg de esterco bovino, que era coletado na
propriedade, visto que esta possui atividade de pecuária.

A cada litro de água acrescentado foi retirado o mesmo litro de fertilizante produzido. Após 30
dias foi realizada a retirada do substrato líquido o qual posteriormente foi destinado a plantações de
milho.

2) Extração e uso do biogás

O biogás gerado foi armazenado na câmara de pneu,que estava acoplada ao protótipo de
biodigestor, para posteriormente ser queimado e avaliado sua qualidade.

3) Aplicação do biofertilizante

O  plantio  de  milho  e  o  teste  com  o  biofertilizante  foi  feito  através  de  um  delineamento
experimental inteiramente casualizado sendo organizado em 20 quadrantes de 1 m x 0,5 m, entre os
quadrantes  foram  deixados  0,5  m  de  corredor  (Figura  2).  Em  cada  quadrante  foi  adicionado
diferentes concentrações de biofertilizante. No controle(M) não foi adicionado o biofertilizante. Foram
testadas 4 concentrações do biofertilizantes(M+B), a de 1:100; 1:250; 1:350 e 1:500, que consiste
em 1L de água para 100 mL de biofertilizante (1:100), 1L de água para 250 mL de biofertilizante
(1:250) e assim aconteceu com 1:350 e 1:500. 

A semente de milho utilizada foi o híbrido DKB 275 PRO 2 que foi plantado com plantadeira
manual  (matraca)   e  o  plantio  foi  feito  com espaçamento  de  45  cm,  com aproximadamente  4
sementes por quadrante. A aplicação do biofertilizante teve início após 15 dias do plantio, a segunda
aplicação com 30 dias de plantio, a terceira aplicação com 45 dias e a quarta e última aplicação com
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60 dias após o plantio, nesta fase de 60 dias após o plantio o milho já está formando o pendão,
assim foram feitas 4 aplicações espaçadas a cada 15 dias. É válido ressaltar que no período de 15
dias que antecedeu a aplicação do biofertilizante houve o ataque de pulgão à cultura, assim, houve a
necessidade de fazer o uso de inseticida. 

O milho foi plantado em meados de março e a colheita aconteceu em meados de julho, após
a colheita alguns parâmetros foram analisados: largura média da folha;peso de 100 grãos, número
de fileiras por espiga, número de grãos por fileira, número de grãos por espiga e a produtividade por
hectare (ha-1), análise de macro e micronutrientes do solo antes do plantio e após o plantio com uso
de biofertilizante, análise foliar do milho.

Figura 2: Delineamento experimental para plantio do milho e aplicação do biofertilizante. 
Fonte: Dados da pesquisa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O protótipo criado obteve êxito tanto para a geração do biogás como do biofertilizante.  A
produção do biogás foi constatada pelo preenchimento total da câmara de ar e também pela queima
do gás gerado, obtendo uma chama de cor azulada, resultado da combustão completa que se dá
pela presença do gás metano (CH4). 

Concomitantemente com a produção do biogás por meio da fermentação do esterco,houve
também a geração do biofertilizante que foi aplicado em diferentes concentrações diretamente na
cultura  de milho.  A  Tabela  1 apresenta os resultados de alguns parâmetros analisados para o
controle,  onde foi  plantando apenas milho,  e  para o milho com as diferentes concentrações de
biofertilizante.

Tabela 1: Parâmetros analisados na cultura de milho na presença e na ausência do biofertilizante.

Parâmetros analisados Controle 1:100 1:250 1:350 1:500
Largura média da folha 8,83 cm 9,5 cm 9 cm 8,83 cm 9,25 cm

Peso de 100 grãos 46,6 g 42,5 g 45 g 50 g 51,6 g
Nº de fileiras por espiga 13,6 13,5 14,6 13,6 15,6
Nº de grãos por fileira 35 37 37,3 36 36,3

Nº de grãos por espiga 479 500 549,3 493,3 565,6
Produtividade por ha; 112,90 sc 117,85 sc 129,47 sc 116,27 sc 133,31 sc

Fonte: Dados da pesquisa.
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Pela análise da Tabela 1 nota-se que a largura média da folha foi aumentada na maioria dos
tratamentos, com exceção no tratamento 1:350, que manteve-se constante em relação ao controle.
O peso de 100 grãos foi maior nos tratamento 1:350 e 1:500, o número de fileiras por espiga foi
influenciado positivamente pelos tratamentos 1:250 e 1:500, o número de grãos por fileira e grãos
por espiga foi aumentado em todos os tratamentos e a produtividade por ha -1 foi nitidamente superior
ao controle, principalmente no tratamento de 1:500. Esses dados revelam a importância do uso de
biofertilizantes em culturas a fim de aumentar a produtividade e a consequente lucratividade, além
de diminuir os gastos com substâncias químicas sintéticas que degradam o meio ambiente.

As análises de macro e micronutrientes do solo pré e pós plantio bem como análise foliar do
milho ainda estão sendo realizadas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O biodigestor proposto foi construído e obteve-se sucesso em relação ao seu funcionamento
e aplicabilidade. O biogás gerado teve uma combustão completa, podendo ser utilizado como fonte
de substituição decombustíveis fósseis,  que favorece o meio ambiente, além de contribui com o
crescimento da economia do País. 

O biofertilizante obtido foi aplicado na cultura de milho e apresentou resultados satisfatórios
no que diz respeito à produtividade do hectare além do aumento da lucratividade e a redução do uso
de fertilizantes, contribuindo para a minimização dos impactos ambientais.
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