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RESUMO 

Contemporaneamente, o aumento de discussões acerca da sustentabilidade permite a busca 
por novas fontes de energia, as quais emergem cada vez mais. Neste contexto, a utilização do 
biogás gerado a partir do processamento da mandioca produz uma água denominada de 
manipueira, sendo esta depositada em lagoas de estabilização e geram grandes quantidades de 
gás metano (CH4), o que produz uma pressão na caldeira e até mesmo a energia elétrica. 
Sabe-se que a utilização do biogás como combustível reduz a emissão de CH4 para a 
atmosfera, reduzindo, assim, o dano causado na atmosfera. O trabalho buscou o 
acompanhamento da execução deste biodigestor em uma lagoa de estabilização localizada em 
uma fecularia na cidade de Deodápolis no estado do Mato Grosso do Sul, bem como a sua 
verificação de retorno de investimento e da eficiência de produção deste biodigestor, 
conforme os parâmetros citados pela bibliografia. Assim, foi possível analisar se o mesmo 
apresenta as condições ideais para a produção de biogás. A partir disso, pode-se afirmar se o 
biodigestor é viável ou não. 

 
Palavras-chave: Bidigestor. Lagoas de Estabilização. Manipueira. 
 
 

BIOGAS: A CASE STUDY ON THE FOLLOW-UP OF ITS IMPLEMNTATION, 
RETURN ON INVESTIMENT AND POINT OF EFFICIENCY FOR THE 

PRODUCTION  
 
 

ABSTRACT 
 
At the same time, increasing discussions about sustainability allows for the search for new 
sources of energy, which emerge more and more. In this context, the use of biogas generated 
from the processing of manioc produces a water denominated as manipueira, which is 
deposited in stabilization ponds and generates large quantities of methane gas (CH4), which 
produces a pressure in the boiler and even the electricity. It is known that the use of biogas as 
a fuel reduces the emission of CH4 into the atmosphere, thereby reducing the damage caused 
to the atmosphere. The work sought the monitoring of the execution of this biodigester in a 
stabilization pond located in a stall in the city of Deodápolis in the state of Mato Grosso do 
Sul, as well as its verification of investment return and the production efficiency of this 
biodigester, according to the parameters cited by the bibliography. Thus, it was possible to 
analyze if it presents the ideal conditions for biogas production. From this, it can be stated 
whether thebiodigester is feasible or not. 
 
Keywords: Biodigester. Stabilization ponds. Manipueira. 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

 O uso de novas fontes energéticas renováveis é uma das áreas de impacto para o 

planejamento industrial, visto que o conhecimento acerca das novas fontes energéticas 

permite o desenvolvimento de novas tecnologias que reduzam os impactos ambientais. Neste 

sentido, o biogás surge como uma opção para o aproveitamento do gás metano como 

combustível, reduzindo a carga de gás metano emitida a atmosfera. 

Proveniente da degradação química de organismos mortos ou de excreções, por meio 

da atividade de micro-organismos decompositores anaeróbios, que exercem a função de 

catalisadores das reações que formam o biogás (SALAZAR, 2014). 

Historicamente, o Brasil teve a expansão do biodigestor no ano de 1979, promovido 

pelo alto preço do petróleo, o qual impulsionou o governo organizar um programa para a 

substituição dos derivados de petróleo. Todavia, segundo Palhares (2009), entre 1980 e 1984 

foram utilizadas diversas estratégias para a instalação dos biodigestores.  

Neste período, o Brasil enfrentou diversos problemas, os quais causaram o fracasso do 

programa. Entre estes, pode-se mencionar: a falta de treinamento dos proprietários dos 

biodigestores sobre sua utilização, a falta de conhecimentos técnicos acerca da construção dos 

biodigestores e a ausência de equipamentos adequados para o uso do biogás (GASPAR, 

2003). 

As indústrias processadoras de mandioca geram resíduos denominados de 

manipueiras, os quais não podem ser descartados no meio ambiente, nos rios, lagos, etc. Esses 

resíduos são tratados em lagoas de estabilização, pois eles estão diluídos nos efluentes 

resultantes dos processos que envolvem a mandioca (lavagem, descascamento e prensagem) 

(GUIMARÃES; TEIXEIXA; SANTOS,2014). 

Neste contexto, as lagoas de estabilização são construídas por meio de escavações e 

utilizam mantas plásticas para a sua impermeabilização. Nas lagoas, ocorremadecomposição 

da matéria orgânica, processo no qual ocorre a geração do gás metano (CH4), grande causador 

do efeito estufa. 

A fim de evitar que o gás metano atinja a atmosfera, foi possível verificar que o 

mesmo pode ser utilizado como combustível, reduzindo significativamente o impacto 

ambiental. Portanto, nas lagoas de estabilização são implantados biodigestores responsáveis 

por armazenar esse gás, os quais são utilizados tanto para a substituição da fonte de energia ou 

na caldeira, substituindo a lenha. 
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O presente trabalho foi desenvolvido a partir de estudos em uma fecularia localizada 

no interior de Mato Grosso do Sul. O objetivo deste estudo foi acompanhar a implantação de 

um biodigestor, o seu retorno de investimento e a sua eficiência na produção de biogás para a 

substituição de lenha na caldeira. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

  

Atualmente, há uma grande tensão quando se discute uma possível crise energética, 

sendo necessário estudar novas formas de energias, as quais não produzam impactos no meio 

ambiente. Neste sentido, o biogás torna-se uma fonte alternativa com impacto ambiental 

mínimo e reduz a emissão de CH4, além de minimizar o consumo de lenha quando utilizado 

para a geração de vapor. 

 

 

2DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 A CULTURA DA MANDIOCA 

  

A mandioca é um arbusto que pertence ao gênero Manihot, originada na transição 

entre a floresta Amazônica e o Cerrado, próxima aos limites entre Peru e Brasil 

(CARVALHO, 2005). 

Devido a sua facilidade de adaptação, a mandioca vem ganhando destaque no cenário 

mundial, suprindo a necessidade de alimentação da população mais carente (SILVA, 2015). 

Apresenta melhor desenvolvimento em regiões tropicais e subtropicais, as quais tem uma 

média de temperatura anual variando entre 24°C a 25°C (OTSUBO; LORENZI, 2004). 

Neste sentido, a cultura da mandioca é conhecida como uma cultura “rústica”, pois foi 

utilizada historicamente na agricultura de subsistência e na produção por pequenos 

produtores, os quais vendem o seu produto na região produzida (GUIMARÃES; TEIXEIXA; 

SANTOS,2014). 

Segundo o Otsubo et al (2004), quase dois terços da produção mundial de mandioca 

estão centrados em sete países: Nigéria, Brasil, Tailândia, Congo, Indonésia, Gana e 

Tanzânia. 
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2.2 INDÚSTRIAS PROCESSADORAS DE MANDIOCA 

  

Lamaison (2009) afirma que as indústrias de mandioca brasileiras são conhecidas por 

gerar produtos amiláceos. Em fecularias, a partir da mandioca, é possível extrair a fécula e, a 

partir desta, obtém-se o polvilho azedo por meio da fermentação. 

As indústrias processadoras de mandiocas podem ser classificadas em quatro grupos: 

as empresas artesanais, as pequenas, as médias e as grandes, as quais processam mais de 

15.000 toneladas de mandioca ao ano (VILPOUX, 1998). 

 

2.2.1Processamento da mandioca 

 

O processo para a produção do amido ou fécula consiste no recebimento das raízes, 

lavagem, descascamento, ralação, prensagem e tamização da massa sob água corrente. A 

massa da mandioca é eliminada, e, sequencialmente, arrastada pela água e separada por 

centrifugação. Finalmente, esta passará por um processo de secagem (LAMAISON, 

2009apudLEONEL; CEREDA, 2000). 

Lamaison (2009) afirma que, durante o processamento da mandioca para a obtenção 

de fécula, são geradasdois tipos de águas residuárias. A primeira é originada através da 

lavagem das raízes de mandioca; a segunda é a água de manipueira, a qual consiste na água 

utilizada durante o processo de extração e prensagem da massa da mandioca ralada para a 

confecção da fécula.  

 

2.3DIGESTÃO ANAERÓBIA 

  

A digestão anaeróbia é um processo muito delicado, pois requer o equilíbrio do 

sistema ambiental. Este, por sua vez, exige a interação das bactérias fermentativas 

(CHERNICHARO, 1997). Esse processo pode ser organizado em quatro fases distintas: a 

hidrólise, a acidogênese, a acetogênese e a metanogênese. 

Neste processo biológico, estão envolvidos diversos microrganismos, os quais, 

segundo Lamaison (2009),irão atuar em determinada etapa desse processo. A digestão produz 

um grande grupo bacteriano compatível com a carga orgânica, a hidráulica e o tipo do 

material orgânico que se deseja decompor.  
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2.3.1 Hidrólise  

 

A digestão anaeróbia inicia-se pelo processo de hidrólise dos materiais que estão 

presentes no efluente, os quais serão transformados em compostos mais simples. Os 

polímeros são os compostos complexos, os quais serão transformados em compostos mais 

simples (monômeros), tais como os açucares, os ácidos orgânicos, os aminoácidos,etc.Neste 

sentido, faz-se necessário a interferência das exoenzimas, originadas de excrementos das 

bactérias. Assim, os aminoácidos são formados a partir das proteases e das peptidases das 

proteínas, os monossacarídeos pela hidrólise dos polissacarídeos e os lipídeos em ácido graxo 

(LAMAISON, 2009). 

 

2.3.2 cidogênese 

  

Os compostos gerados pela hidrolise são metabolizados por bactérias fermentativas e, 

sequencialmente, após a acidogênese, são excretadas substâncias simples, tais como os ácidos 

graxos, os álcoois, o ácido lático e os compostos minerais. A fermentação realizada pelo um 

grupo diverso de bactérias, sendo estas em sua maioria do tipo anaeróbia obrigatória. 

Contudo, existem espécies facultativas que metabolizam o material orgânico pela via 

oxidativa, sendo de grande importância devido o oxigênio dissolvido se torna uma substância 

tóxica, se este não for removido pela acidogênese (VAN HAANDEL; LETTINGA, 1994). 

 

2.3.3 Acetogênese 

  

Na acetogênese, acontece a transformação dos produtos da acidogênese em compostos 

que formam os substratos para a produção de metano, tais como o acetato, o hidrogênio e o 

dióxido de carbono. O estado de oxidação do material orgânico possibilita a formação do 

ácido acético, o qual pode ser acompanhado de hidrogênio ou dióxido de carbono (VAN 

HAANDEL; LETTINGA, 1994). 

Como Lamaison (2009) discorre, de todos os materiais metabolizados pelas bactérias 

acidogênicas, apenas o acetato e o hidrogênio podem ser utilizados diretamente pelas 

metanogênicas. 

 

2.3.4 Metanogênese 
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O processo de digestão do substrato é finalizado pela metanogênese, esta etapa 

consiste na transformação dos produtos oriundos de outras etapas em metano e emdióxido de 

carbono. Assim, o metano é executado de duas maneiras distintas: a primeira consiste na 

formação por meio CO2 e H2 pelas bactérias hidrogenotróficas; a segunda realiza a produção 

de metano a partir do acetato, sendo esta realizada por bactérias acetoclásticas (LAMAISON, 

2009). 

De acordo com Van Haandel e Lettinga (1994), as bactérias que produzem metano a 

partir do hidrogênio tendem a crescer mais rápido do que aquelas que usam ácido acético. 

Segundo Lamaison (2009), a metanogênese é a fase que limita a velocidade do 

processo de digestão, embora temperaturas abaixo dos 20°C também sejam limitantes na 

hidrólise.  

 

2.3.5 Influência da temperatura na digestão anaeróbia 

 

Lema (1997) afirma que existem faixas de temperaturas associadas ao crescimento 

microbiano, sendo estas classificadas em: faixa psicrófila (0ºC e aproximadamente 20ºC), 

faixa mesófila (entre 20ºC e 45ºC) e faixa termófila (entre 45ºC e 70ºC).  

De acordo cm Vieira e Souza (1981), o processo de digestão anaeróbia possui maior 

eficiência em dois níveis de temperatura, na faixa mesófila e na faixa termófila. 

 

2.3.6 Influência do pH na digestão anaeróbia 

  

Segundo Lamaison (2009), o pH interfere na atividade enzimática, alterando o 

equilíbrio químico de alguns compostos e modificando a estrutura molecular de enzimas. 

O pH ideal depende do tipo dos microrganismos utilizados no processo. No entanto, 

normalmente o pH ideal está próximo a neutralidade. As bactérias metanogênicas possuem a 

sua faixa de neutralidade em torno de 6,5 a 8,2, caso o pH esteja acima ou abaixo dessa faixa, 

a produção de metano sofre uma queda. Já as bactérias acidogênicas possuem um crescimento 

ótimo na faixa de pH entre 5 e 6 (LEMA, 1997).  

 

2.4 BIODIGESTORES  

  

Apesar do Brasil ter avançado acerca do conhecimento sobre o processo de digestão 

anaeróbia, sua construção e a operação de biodigestores, bem como na redução de custos de 
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investimento e manutenção, é possível verificar que ainda há problemas na utilização desta 

tecnologia,tais como a falta equipamentos e tecnologias desenvolvidas para o aproveitamento 

deste recurso (KUNZ; PERDOMO; OLIVEIRA,2004). 

Quando há disponibilidade de resíduos líquidos, tais como a água gerada nas 

indústrias processadoras de mandioca, o interesse pelos biodigestores contínuos aumenta, 

sendo utilizado o modelo indiano e canadense, os biodigestores contínuos são vastamente 

utilizados em propriedades rurais de pequeno e médio porte, pois são flexíveis e permitem o 

uso de diferentes resíduos orgânicos animais e vegetais(KUCZMAN, 2007). 

O modelo canadense de biodigestor utiliza uma cobertura de lona de PVC ou PEAD, 

substituindo as campânulas metálicas e ganhando um maior espaço por seu menor custo e 

maior facilidade de implantação (KUCZMAN, 2007). 

A Figura 1ilustra um biodigestor implantado na indústria Amidos Lua Clara, na qual 

foi utilizado um biodigestor do modelo canadense coberto com lona PEAD. 

 

Figura 1. Biodigestor da indústria Amidos Lua Clara 

 
Fonte: Autor.  

 

Para Oliveira (2005), assimilar biodigestores com grandes volumes de biomassas e que 

geram elevada quantidade de biogás nem sempre é válida, contudo, para se dimensionar, a 

mesma deverá ser compatível com o tempo de residência hidráulica, a temperatura da 

biomassa, a carga de sólidos voláteis e as demandas de biogás na propriedade. 

 

2.5 BIOGÁS GERADO A PARTIR DAS LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO 

  

Historicamente, o biogás gerado a partir de digestão anaeróbia já é conhecido pelo o 

homem há muito tempo, pois ele aparece em lagoas nas quais os materiais orgânicos, tais 

como restos vegetais e animais, são depositados pouco a pouco. Esta digestão, em larga 
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escala, poderá ser proveniente de atividades produtivas antropogênicas, como é o caso de 

efluentes domésticos e industriais (GUIMARÃES; TEIXEIXA; SANTOS, 2014). 

A China é o país que mais aprimorou a utilização do potencial do biogás, sendo 

utilizado principalmente para cozimento e iluminação doméstica. Atualmente, já existem 

cerca de 8 milhões de unidades que aproveitam o biogás no país (MASSOTTI, 2003). 

Neste contexto, o metano, principal componente do biogás, não possui odor, cor e 

sabor, enquanto outros gases apresentam um ligeiro odor de vinagre. Para que se tenha uma 

queima mais eficiente, esta deverá ser feitapor meio de uma relação entre o biogás e o ar. O 

biogás é extremamente inflamável e pode ser queimado para a redução do efeito estufa (o 

metano tem um poder estufa 21 vezes maior que o dióxido de carbono), também sendo 

aproveitado para utilização domésticade motores internos e de sistemas de geração de energia 

térmica e elétrica (OLIVEIRA, 2003). 

Para Guimarães, Teixeixa e Santos (2014), a utilização do metano como combustível 

(CH4) traz maior sustentabilidade às indústrias processadoras de mandioca, pois, além de 

evitar a emissão de gases de efeito estufa (GEE), onde o metano representava cerca de 14,3% 

no ano de 2004, também promove benefícios econômicos quando instalado em equipamentos 

capazes de aproveitar essa energia calorífica da queima. Por estes benefícios, pode-se trazer 

uma terceira vantagem, sendo esta ambiental, proporcionando economia de matéria-prima 

utilizada como combustível, tal como no caso das indústrias processadoras de mandioca, 

substituindo a lenha.  

Para a utilização mais eficiente do biogás, alguns aspectos devem ser levados em 

consideração, tais como a abundância de gases corrosivos e vapor de água. Estes podem trazer 

problemas para o mecanismo de queima durante sua operação, uma solução para estes 

problemas é a utilização de filtros e mecanismos para resfriamento. A ausência de pesquisa 

em equipamentos que visam melhorar o aproveitamento do biogás possibilita uma ampla área 

de pesquisa e desenvolvimento (OLIVEIRA; HIRAGARASHI, 2006). 

 

2.5.1 Locais para a utilização do potencial energético do biogás 

  

O metano é o principal constituinte do biogás (aproximadamente 60% a 80% de sua 

composição) e possui um grande percentual da composição, com poder calorífico que chega 

até 7.000 kcal/m3 (MOURA, 2012). 

Segundo Oliveira (2009), o biogás pode ser utilizado: 

 Em aplicações domésticas, tais como o aquecimento, a iluminação e o gerador; 
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 Adsorvido em carvão ativado; 

 Criogenado a -160°C para transporte marítimo do GLP (Gás Liquefeito de 

Petróleo); 

 Em produção de vapor em indústrias ecaldeiras, substituindo a lenha, o carvão 

mineral ou vegetal e os óleos combustíveis; 

 Na geração de energia elétrica, fornecendo energia mecânica aos motores e às 

turbinas para produzir energia elétrica (1m3 de biogás equivale a 6,5 kWh de energia elétrica). 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

O método para este estudo é de natureza qualitativa. Além disso, o método qualitativo 

visa entender um fenômeno empírico com diferentes perspectivas de acordo com o olhar do 

pesquisador, o qual coleta e analisa os dados para clarificar esse fenômeno (CRESWELL, 

2010). 

Para a coleta de dados, foi feita uma entrevista. As informações foram organizadas e 

serão apresentadas em tabelas encontradas na seçãoResultados e discussão. 

O trabalho contou com visitas in loco, para observar a implantação, para a coleta de 

dados necessários. Este estudo de caso foi feito através de tabelas, registros fotográficos para 

simplificar a compreensão dos dados 

Para o cálculo do retorno de investimento foi utilizado o payback simples (não 

considera o valor do dinheiro ao longo do tempo), onde o retorno do dinheiro acontece de 

forma rápida,sendo obtido através do quociente dos custos da implantação e a redução obtida 

em consequência deste investimento. Neste caso, a quantidade de lenha economizada com a 

utilização do biogás dada pela seguinte fórmula: 

 

𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =
  

ô     ê
                                                                                       (1) 

  

Durante a coleta de parâmetros de pH, foi utilizado um medidor de pH fornecido pela 

empresa. Foram coletadas amostras de água da lagoa de estabilização por cinco vezes em um 

período de um mês. Posteriormente, estes foram medidos no instrumento mencionado. Além 

deste, dados referentes à temperatura foram medidos com base na temperatura média de cada 

dia juntamente com o pH.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A empresa Amidos Lua Clara foi a área de estudo selecionada para a análise da 

implantação do biodigestor e a sua utilização para a substituição de lenha na caldeira por 

biogás gerado a partir da água da manipueira, resultante do processamento da mandioca. 

 

4.1ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO BIODIGESTOR 

  

O modelo de biodigestor canadense foi o escolhido pela empresa para ser 

implantando, pois, como discorre Pereira (2005), o modelo canadense possui um menor custo 

de implantação em relação aos outros modelos de biodigestores e os proprietários visitaram 

fecularias onde todas utilizavam este modelo de biodigestores. 

A indústria optou pela instalação do biodigestor em uma de suas lagoas pelo fato do 

elevado custo com lenha, encarecendo o seu produto. Assim, tornar-se-ia o produto mais 

competitivo no mercado e abaixaria o seu custo de produção a partir da instalação do 

biodigestor. Foram necessários 15 dias para a execução do biodigestor. 

A primeira etapa de execução do biodigestor foi composta pela passagem das 

tubulações de PVC e com diâmetro de 200 mm, foi instalado abaixo do local onde foram 

realizadas as escavações, para não prejudicar a geomembrana.A Figura 2 apresenta duas 

válvulas de escape do biogás, a primeira fica como válvula reserva e a segunda é uma válvula 

de escape que fica submersa em água, caso o biodigestor esteja cheio, o gás exerce uma 

pressão que liberará o gás através da água. 

 

Figura 2. Válvulas de escape do biogás 

 
Fonte: Autor. 
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Portanto, após a passagem da canalização foi feita a escavação de 1,5 metros através 

de máquinas no contorno da lagoa para a posterior fixação da geomembrana (Figura 3). 

 

Figura 3. Escavação em torno da lagoa para fixar a lona 

 

Fonte: Autor.  

Posteriormente à escavação, foi utilizada umageomembrana de PEAD (Polietileno de 

Alta Densidade) de 1,2 mm (1200 micras) para cobrir a lagoa de estabilização e reter o biogás 

gerado por essa lagoa. As mantas foram soldadas utilizando uma máquina própria para soldar 

PEAD. 

As geomembranas, após serem soldadas, foram esticadas (Figura 4)na lagoa por meio 

de corda, a qual os funcionários puxavam até chegar ao local de fixação correto. 

Posteriormente, foram posicionadas nos locais corretos e enterradas para fixá-las. 

 

Figura 4. Lona de PEAD utilizada para cobrir a lagoa 

 

Fonte: Autor. 
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Apósa correta fixação do biodigestor, a estrutura para a coleta do biogás já estava 

concluída, conforme a Figura 5, onde já demonstra a grande quantidade de gás após um tempo 

de sua instalação. 

 

Figura 5.Biodigestor concluído. 

 

Fonte: Autor.  

Neste contexto, foi necessária a instalação de um exaustor entre a tubulação que sai do 

biodigestor e a tubulação direcionada à caldeira. O exaustor, nessa tubulação, exerce a função 

de puxar o gás metano do biodigestor e levá-lo com maior velocidade e fluxo até a caldeira, 

para ser utilizado como combustível (Figura 6).  

 

Figura 6. Exaustor e tubulação de PVC para conduzir o biogás. 

 

Fonte: Autor.  
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Assim, fez-se necessário controlar o fluxo do biogás, pois quanto maior o fluxo dentro 

da caldeira, maior será a sua temperatura. Considera-se, na situação analisada, que a caldeira 

suporte uma pressão limite para trabalho na indústria de 9 Kgf/cm². Este calor gerado pela 

caldeira é utilizado no processo de secagem da fécula 

O controle da quantidade de gás que entra na caldeira é feito por um painel que possui 

um inversor de velocidade (Figura 7)operado manualmente pelo operador da caldeira, 

controlando a velocidade de rotação do exaustore permitindo maior ou menor entrada de gás. 

 

Figura 7. Painel utilizado para regular o fluxo de biogás 

 

Fonte: Fotos do autor. 

 

4.2 TEMPO PARA RETORNO DO INVESTIMENTO 

 

Neste tópico, foi verificado o custo para implantação do biodigestor e o seu retorno, 

levando em conta a média de toneladas de mandioca processada e lenha utilizada durante um 

período de 10 meses, no período de 01 de Janeiro de 2018 a 01 de Novembro de 2018. 

 

4.2.1 Custos do biodigestor 

 

Foi realizado um levantamento do custo necessário para a implantação de um 

biodigestor operacional na fecularia para a substituição do combustível da caldeira de lenha 

para biogás. A lagoa analisada possui dimensões de 90 metros de comprimento e 40 metros de 
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largura, os custos foram fornecidos pelos proprietários da empresa e estão apresentados na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1. Custos com materiais e mão de obra para implantação do biodigestor 

Fonte: Adaptado da empresa Lua Clara (2018). 

 

O custo para a implantação do biodigestor foi de R$76000,00. Este valor foi gasto 

durante o processo de implantação até o seu funcionamento total, podendo ser utilizado na 

caldeira para a substituição de lenha pelo gás metano gerada a partir do biodigestor. 

 

4.2.2 Payback 

 

Durante o período de estudo citado, analisou-se a quantidade de mandioca processada 

enquanto não era utilizado o biogás como combustível. A Tabela 2 demonstra a quantidade de 

mandioca processada antes da utilização do biogás. 

 

Tabela 2. Toneladas de mandioca processadas antes da utilização do biogás 

Fonte: Adaptado da empresa Amidos Lua Clara (2018). 

  

Durante este período, 10808,26 toneladas de mandioca foram processadas a partir da 

utilização de 945,64 toneladas de lenha. Portanto, são utilizados 87,5kg de lenha para 

Material Custo (R$)  

Lona de PEAD 54000,00  

Maquinas 12000,00  

Canos e Conexões 3000,00  

Mão de Obra 2000,00  

Exaustor 2000,00  

Projetos Regulamentação 3000,00  

Mês Mandioca(Toneladas)  

Janeiro 2098,0  

Fevereiro 2312,5  

Marco 1710,4  

Abril 2432,65  

Maio 2254,9  
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processar uma tonelada de mandioca. Segundo os proprietários da empresa investigada, a 

lenha na região tem um custo de R$95,00/tonelada. 

 Assim, o custo de operação/tonelada de mandioca é R$8,31, sem a utilização do gás 

metano na caldeira. 

 A Tabela 3 demonstra a quantidade de mandioca utilizada durante o período de 

utilização do biogás.  

 

Tabela 3. Toneladas de mandioca processada depois da utilização do biogás 

Fonte: Adaptado da empresa Amidos Lua Clara (2018). 

 

O processamento de 8578,42 toneladas de mandioca consumiu 259,58 toneladas de 

lenha. Logo, são utilizados30 kg de lenha para cada tonelada de mandioca a ser beneficiada, 

custeando R$2,85 (custo de lenha para beneficiar uma tonelada de mandioca). 

 O total de mandioca processada antes e após a implantação do biodigestor foram 

19386,68 toneladas, tendouma média de1938,7 toneladas processadas por mês. O custo das 

operações da indústria em relação a lenha antes e após o biogás está organizado na Tabela 4.  

 

Tabela 4. Custo em média por mês antes e depois da implantação do biogás 

Período 

Quantidade de 

lenha utilizada 

por tonelada de 

mandioca (Ton) 

Média de 

mandioca 

processada por 

mês (Ton) 

Custo 

tonelada 

lenha (R$) 

Custo total 

em média 

por mês 

(R$) 

 

Sem uso do 

biogás 
0,087 1938,7 

95 16023,35  

Com uso do 

biogás 
0,03 1938,7 

95 5525,30  

Fonte: Autor (2018).  

 

Mês Mandioca(Toneladas)  

Junho 1584,3  

Julho 1465,7  

Agosto 2002,4  

Setembro 1983,9  

Outubro 1542,12  
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Assim, a economia de lenha é, aproximadamente, 65,5% ao mês. Ou seja, utilizando 

os resultados obtidos nesta pesquisa, a economia com lenha será R$10498,05 ao mês. 

 

Tabela 5. Tempo para retorno do investimento 

Tempo de Retorno do investimento da indústria 

Investimento R$76000,00  

Economia por mês R$10498,05  

Payback 7meses   

Fonte: Autor (2018). 

  

Conforme apresentado na Tabela 5, o tempo de retorno do investimento, utilizando o 

método do payback simples considerando a média de 1938,7 toneladas de mandioca ao mês, o 

tempo de retorno previsto é de 7 meses, portanto o investimento se é atrativo para a empresa.   

 

4.3 EFICIÊNCIA DO BIODIGESTOR 

  

O biodigestor implantado na fecularia Amidos Lua Clara no ano de 2018 teve seu 

funcionamento efetivo após 01 de junho de 2018. Para seu funcionamento com produção ideal 

de gás metano, foi necessário verificar o pH e a temperatura da lagoa de estabilização, pois, 

como já descritos anteriormente, estes fatores influenciam na sua produção (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Índices de pH e temperatura na lagoa de estabilização 

Dia pH Temperatura do dia (ºC) 

05/09 6,69 21 

11/09 6,76 28 

19/09 6,78 27 

25/09 6,85 34 

05/10 6,74 28 

Fonte: Autor (2018). 

 

 Como Lema (1997) descreve, as bactérias metanogênicas possuem o pH ótimo dentro 

da faixa de neutralidade que pode variar de 6,5 a 8. Caso as bactérias estejam na faixa ácida 

ou básica pode proporcionar um ambiente desfavorável causando a morte das bactérias.  
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Neste sentido, os índices de pH medidos na empresa estavam dentro da faixa citada 

por Lema (1997), proporcionando maior eficiência na sua produção e suprindo a caldeira 

durante todo o período em que foi estudado. 

Vieira e Souza (1981) afirmam que a digestão anaeróbia apresenta maior eficiência em 

duas faixas de temperaturas na mesofílica e o termofílico.As temperaturas máximas medidas 

no estudo estão nestas faixas para uma produção ótima de biogás. Caso as temperaturas 

ficassem abaixo 20ºC, o biogás teria uma queda de produção. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

  

O aproveitamento do biogás é vantajoso, pois garante, entre muitos benefícios, a 

redução da emissão do gás metano na atmosfera e reduçãoda emissão de gases poluente. Seu 

custo baixo quando comparado a outros combustíveis, garante o retorno de investimento em 

menos de um ano, visto a redução da utilização de lenha como combustível na caldeira.  

Durante o período estudado foi possível verificar que os parâmetros estavam de acordo 

com a bibliografia citada, a fim de obter maior eficiência na produção. A instalação de um 

biodigestor se torna rentável para o caso em estudo pois a partir do 7 mês a empresa começara 

a ter lucros com o biogás. 
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