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RESUMO 

 

Os gastos com modernização e melhoria da técnica, são um grande impeditivo para o 

desenvolvimento econômico de propriedades de produção leiteira. Boa parte destes custos vem 

do aumento do consumo energético devido a instalação de equipamentos como ordenhadeiras 

mecânicas. Uma alternativa para reduzir estes custos com energia é a implantação de 

biodigestores nas propriedades, o que além de gerar economia ainda é uma excelente alternativa 

para o tratamento de resíduos animais e sanitários da propriedade. O presente trabalho apresenta 

alguns modelos de biodigestores e de sistemas de purificação de gás (remoção de CO2 e H2S) 

e suas principais características. Também e abordado neste trabalho o dimensionamento de dois 

modelos de biodigestores, um canadense para implantação em propriedades de médio porte e 

um indiano para implantação em propriedades de pequeno porte. Também foi proposto r 

dimensionado um purificador de gás, que opera pelo método de water scrubbing. As 

propriedades geram resíduos suficientes para produzir 45 m3 de biogás, na propriedade de 

pequeno porte, e 90 m3 de biogás na propriedade de médio porte. O consumo energético das 

propriedades é de 24,66 KWh na propriedade de pequeno porte e 172,88 KWh na propriedade 

de médio porte.  O sistema composto pelo biodigestor indiano mais o purificador apresentou 

uma economia anual de R$ 4.090,24, mas mostrou ser economicamente inviável apresentando 

VPL e TIR negativos. Já o sistema com o biodigestor canadense apresentou uma economia 

anual de R$ 21.214,24, com um VPL de R$ 25.123,72 e TIR de 48%, sendo assim considerado 

com economicamente viável.  

   

Palavras-Chave: Economia. Biodigestores. Dimensionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The expenses with modernization and improvement of the technique, are a great impediment to 

the economic development of dairy production properties. Much of these costs come from 

increased energy consumption due to the installation of equipment such as mechanical milking 

machines. An alternative to reduce these costs with energy is the implantation of biodigesters 

in the properties, which in addition to generating savings is still an excellent alternative for the 

treatment of animal and sanitary waste of the property. The present work presents some models 

of biodigesters and gas purification systems (CO2 and H2S removal) and their main 

characteristics. Also, the design of two models of biodigestors, one Canadian for medium-sized 

properties and one Indian for small-scale properties, is considered. It has also been proposed to 

dimension a gas scrubber, which operates by the water scrubbing method. The properties 

generate enough waste to produce 45 m3 of biogas in the small property, and 90 m3 of biogas 

in the medium-sized property. The energy consumption of the properties is 24.66 KWh in the 

small property and 172.88 KWh in the medium-sized property. The system composed of the 

Indian biodigestor plus the purifier presented an annual saving of R $ 4,090.24, but was 

economically unfeasible with negative NPV and IRR. The system with the Canadian 

biodigestor presented an annual savings of R $ 21,214.24, with an NPV of R $ 25.123,72 and 

a IRR of 48%, thus being considered economically viable. 

Keywords: Economics. Biodigesters. Sizing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre todas as atividades da agropecuária a que mais se destaca e avança é a produção 

leiteira. A produção com alta tecnologia mostra-se mais rentável do que outras atividades do 

agronegócio, mas a quantidade de propriedades que produzem com tal tecnologia ainda é 

pequena (SALGADO; 2013). De acordo com Kafruni e Ferrari (2018), boa parte do leite 

produzido no país vem de pequenas e médias propriedades, cerca de 47% do total, e geralmente 

estas propriedades não são desenvolvidas tecnologicamente.  

Segundo Kafruni e Ferrari (2018), o setor agropecuário apresentou um crescimento de 

13% no último ano, mostrando que o setor permaneceu forte durante a recessão econômica 

enfrentada pelo país. O mercado de produção leiteira não se comporta de maneira diferente. De 

acordo com La Face (2018) a demanda pelo leite deve apresentar um crescimento devido à 

queda da taxa de juro e da inflação e um crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 2% a 

3%, além de projeções do Ministério da Agricultura que preveem um crescimento de 2,1% a 

3% nos próximos 10 anos. Vilela et al (2017) afirma que explicação para o crescimento da 

produção e a força do setor, está na modernização do processo produtivo. 

De acordo com Botega (2005) a produção de leite, vem se tornando uma atividade mais 

controlada e com menor dependência de fatores externos, mas isso depende da viabilização 

tanto técnica quanto econômica de tecnologias e estratégias de produção, principalmente para 

pequenos e médios produtores. A incorporação de melhorias tecnológicas no processo 

produtivo, visa o aumento da capacidade de competir do produtor e também seu sucesso 

financeiro (BOTEGA, 2005). 

Para se implantar um sistema de automação, mesmo que simples, deve-se levar em conta 

diversos fatores econômicos, como custo dos equipamentos, manutenção e consumo de energia. 

Para Deganutti et al. (2002) o biogás é uma alternativa barata e já difundida em diversos países 

para a produção de energia elétrica.  

O uso de biodigestores para processar os dejetos produzidos pelos rebanhos e produzir 

biogás para a geração de energia elétrica é uma alternativa interessante.  
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1.1 Justificativa 

 

Ao longo dos anos o setor agropecuário vem mostrando uma mudança significativa no 

que diz respeito a tecnologia e qualidade (agricultura de precisão, ordenhadeiras eletrônicas, 

melhoramento genético, etc.). Estas mudanças vêm fazendo com que este setor se desenvolva 

rapidamente.   

Essa mudança tem dificultado a permanência de pequenas e médias propriedades no 

setor devido ao custo elevado de implantação e manutenção, além do amento na demanda 

energética da propriedade. Portanto pesquisar e propor soluções eficazes para auxiliar estas 

propriedades a se manterem competitivas no mercado é de grande importância. 

Com a volta do crescimento do mercado de leite os pequenos e médios produtores 

devem investir em qualidade e modernização para compensarem o baixo volume de leite 

produzido e se manterem competitivos no mercado. Uma alternativa para amenizar os custos 

de implantação de tais tecnologias seria o uso de energias alternativas como o biogás, que além 

de ser usado para gerar energia o resíduo gerado durante seu processo produtivo pode ser 

comercializado como biofertilizante complementando a renda da fazenda. 

Assim, de maneira a ameniza os custos com o melhoramento tecnológico de pequenas 

e médias propriedades de leite, o presente trabalho visa propor e analisar a viabilidade 

econômica de sistemas de produção e purificação de biogás, utilizando esterco bovino com 

fonte de matéria orgânica, fornecendo uma saída rentável para estas propriedades.     
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral e os específicos deste trabalho são descritos nos tópicos a seguir. 

1.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a viabilidade da implantação de sistemas de produção e tratamento de biogás, 

para produção de energia elétrica, usando como matéria-prima o esterco bovino, em médias e 

pequenas propriedades de produção leiteira. 

1.2 Objetivos Específicos  

 

• Propor sistemas de produção e purificação de biogás; 

• Dimensionar e projetar sistemas de produção e purificação de biogás; 

• Verificar a viabilidade econômica dos referidos sistemas por meio dos seguintes 

indicadores: Valor presente líquido (VPL), Taxa mínima de atratividade (TMA), 

Taxa interna de retorno (TIR) e Payback.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta etapa, são abordados os principais temas relevantes para a elaboração do trabalho. 

Através do embasamento teórico obtido por meio de pesquisa em literaturas existentes, 

trabalhos de conclusão de curso, artigos acadêmicos, dissertações de mestrados, teses de 

doutorados e experimentos já realizados. 

2.1 Mercado Leiteiro brasileiro 

De a acordo com Salgado (2013), o Brasil alcançou importância entre os principais 

produtores de leite no mundo, tendo como destaque o crescimento da demanda interna pelo 

produto e crescimento da produção acima da média mundial, mas grande parte desta produção 

vem de propriedades com baixa tecnologia. O país possui um dos maiores rebanhos produtivos 

do mundo (TAB. 1) cerca de 23 milhões de cabeças em 2015, mas com uma baixa produtividade 

cerca de 1.525 litros por animal por ano.  

         Tabela 1- Produção de Leite, Vacas ordenhadas e produtividade animal, 2000/2015. 

País Produção – mil t Vacas ordenhadas – mil cab Produtividade mil L/vaca 

 2000 2015 2000 2015 2000 2015 

Estados Unidos 76.023 93.461 9.210 9.208 8.254 10.150 

Índia 32.967 66.423 32.883 45.949 1.003 1.446 

China 8.632 37.610 4.866 12.561 1.774 2.994 

Brasil 20.380 35.124 17.855 23.023 1.140 1.525 

           Fonte: adaptado ZOCCAL, 2017. 

Segundo Salgado (2017) até 2012 o Brasil produzia 32.304 milhões de litros por ano, 

sendo que a maior parte da produção se concentra nas regiões sul e sudeste. A região sudeste é 

responsável por 39% da produção nacional, já a região Sul é responsável por 29% da produção 

e possuía a maior produtividade dentre as regiões brasileiras cerca de 2.057 litros/vaca/ano. 

Esta vantagem na produtividade é devida ao alto nível tecnológico da produção encontrado na 

região, esta tecnologia empregada na produção fez com que a região sul se igualasse a sudeste 

em termos de produção em meados de 2014 (GRAF. 1) (MORAES e FILHO, 2017).  
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Gráfico 1- Produção e comercialização de leite cru nas macrorregiões brasileiras 

 

Fonte: MORAES e FILHO 2017. 

Em 2017 o preço do leite cru chegou a cair 23% (GRAF. 2), devido à queda na demanda 

do produto, causada pela crise econômica enfrentada pelo país, isso fez com que o mercado se 

desaquecesse e muitos produtores e perdessem o interesse na produção de leite e se voltassem 

para outras atividades. Mas a previsão para 2018 é que ocorra um crescimento lento, mas 

constante na produção de cerca de 1,2%, além de um aumento no preço médio pago ao produtor 

(RABOBANK, 2018) 

Gráfico 2- Preço médio do Leite 

 

Fonte: RABOBANK, 2018. 
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2.2 Biomassa 

 

Conforme a ANEEL (2005), a biomassa é toda matéria orgânica de origem animal ou 

vegetal que possa ser usada para a produção de energia. “A biomassa, para fins energéticos 

pode ser classificada em três categorias: florestal, agrícola e rejeitos urbanos (Cardoso, 2012, 

p. 5) ”. Para Klass (1998) durante milhares de anos, a biomassa foi responsável por atender à 

maior parte das necessidades de energia da humanidade. A partir de meados do século XIX sua 

utilização nos países industrializados começou a diminuir, com o início da era dos combustíveis 

fósseis. 

Dados do início do consumo (FIG. 1) de biomassa mostram que no final do século XIX, 

a biomassa deixou de ser a fonte de energia primária mais utilizada, sendo superada pelo carvão 

que foi a principal fonte de energia utilizada até o século XX, quando foi superada pelo petróleo, 

ao final do século XX a utilização da biomassa volta a crescer. 

             Figura 1- Evolução da participação das fontes primarias de energia 

 

Fonte: MATIAS e DEVEZAS, 2007 p.764 

Segundo ANEEL (2005) a biomassa representa 14% do total de energia consumida no 

mundo, e que, segundo alguns estudos, esse percentual pode aumentar ao longo dos anos. Até 

1998, 60% da energia consumida na África era proveniente da biomassa e na América latina 

esse percentual era apenas de 18% (TAB. 2).  
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    Tabela 2-Consumo Mundial de Biomassa em Mtep (Megatonelada equivalente de petróleo) 

País ou Região Biomassa  Outros Total [Biomassa/Total]% 

Mundial 930  5.713 6.643 14 

China 206  649 855 24 

Leste Asíatico 106  316 422 25 

Sul da Ásia 235  188 423 56 

América Latina 73  342 415 18 

África 205  136 341 60 

Países em Deselvolvimento 825  1.632 2.457 34 

Países da OCDE 81  3.044 3.125 3 

     Fonte : ANEEL, 2005. 

Segundo o balanço energético nacional (EPE, 2017) em 2016 43,5% da oferta interna 

de energia foi produzida por fontes renováveis sendo que 17,5% deste montante é proveniente 

da biomassa. Ainda de acordo balanço energético nacional, das 70.359.000 tep (tonelada 

equivalente de petróleo) de energia produzida através da biomassa, 9,2% foram utilizados para 

consumo doméstico, 3,7% foram destinados para o setor agropecuário e 49,7% para a indústria. 

Existem diversas formas de se aproveitar a biomassa (FIG. 2), cada processo resulta em 

um tipo de combustível diferente como etanol e biogás. O processo estudado neste trabalho é a 

conversão de resíduos orgânicos é a biodigestão, um processo simples pelo qual a matéria 

orgânica é degradada na ausência de ar por microrganismos ácidogênicos e metanogênicos, 

produzindo o chamado biogás (ANEEL, 2005). 
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 Figura 2-Diagrama esquemático dos processos de conversão energética da biomassa 

 

Fonte: ANEEL, 2005, p. 87 

2.3 Biogás  

Segundo Silveira1 (1981 apud OLIVEIRA, 2009) a descoberta do biogás é atribuída a 

Alessandro Volta, no século XVII. Mas para CLASSEN; LIER; STAMRS, (1999) a descoberta 

do biogás, ou "gás dos pântanos" é datada do ano de 1667. Já no século XIX, Ulysses Grayon, 

aluno de Louis Pasteur, realizou a fermentação anaeróbia de uma mistura de estrume e água, a 

35 ºC, conseguindo obter 100 litros de gás por m3 de matéria (NOGUEIRA, 1986).  De acordo 

com Pecora (2006), na década de 70 durante a crise do petróleo, a utilização da decomposição 

anaeróbica para produção de energia foi trazida para o Brasil, vários biodigestores foram 

implantados na região nordeste, porém os benefícios obtidos com o biogás e o biofertilizante 

não foram satisfatórios.  

                                                 
1 SILVEIRA, O. Biodigestor. Solução energética para o campo. São Paulo, Secretaria de Ciência: Família 

Cristã, jul. 1981. 
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O Processo de produção do Biogás pode ser dividido em três etapas (FIG. 3), na primeira 

a matéria orgânica é convertida em moléculas menores pela ação da bactérias hidrolíticas e 

fermentativas, na segunda as bactérias aceto genicas transformam o produtos obtidos na 

primeira etapa em ácido acético, hidrogênio e dióxido de carbono, na terceira e última etapa o 

metano é formado através da ação das bactérias metanogênicas que convertem os produtos 

formados na segunda etapa em metano (SOSA, CHAO, RÍO, 1999).  

Figura 3-Etapas de produção do Biogás 

 

Fonte: PRATI, 2010, p.24. 

2.3.1 Características e composição  

Segundo Zanette (2009) o biogás é um gás, produzido a partir da decomposição 

anaeróbica da biomassa, composto primariamente de metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), 

contendo pequenas quantidades de ácido sulfídrico (H2S) e amônia.  As quantidades de metano 

presentes no biogás podem variar de acordo com as condições do processo de produção (pressão 

e temperatura) e do tipo de biomassa utilizada, variando de 50 a 70%, contendo pequenas 

quantidades nitrogênio e hidrogênio e oxigênio (TAB. 3). 
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              Tabela 3- Composição do Biogás 

Gases % 

Metano (CH4) 50 a 70 

Dióxido de carbono (CO2) 30 a 40 

Nitrogênio (N2) 0 a 10 

Hidrogênio (H2) 0 a 5 

Oxigênio (O2) 0 a 1 

Gás Sulfídrico (H2S) 0 a 1 

Vapor d’água 0,3 

                 Fonte: Adaptado de WALSH JR. et al, (1998); BRETON et al., (2004) 

 

De acordo com Riberio (1993), quando ocorre a combustão do biogás, um subproduto 

formado é a água devido à presença de hidrogênio. Caso essa água se condense combustível 

apresenta o poder calorifico superior (PCS), mas se a água estiver no estado gasoso é atingindo 

o poder calorifico inferior (PCI), sendo que este poder calorifico varia de acordo com a 

concentração de metano presente na mistura gasosa. De acordo com Oliveira (2009, p.13) “o 

poder calorifico bruto do biogás pode ser considerado aproximadamente 6 kWh/m3, sedo que 

para o gás purificado este valor sobe para 9,5 kWh/m3”. 

Em função da porcentagem de metano na composição da mistura gasosa (biogás), o 

poder calorífico deste pode variar de 5.000 a 7.000 kcal por metro cúbico. Uma vez 

eliminado todo o gás carbônico da mistura esse poder calorifico poderá chegar a 

aproximadamente 12.000 kcal por metro cubico (OLVEIRA, 2009, p. 12.) 

A TAB. 4 faz um comparativo entre o biogás e outros combustíveis, comparando qual 

seria o volume de gás necessário para produzir a mesma quantidade de energia que 1 (uma) 

unidade destes combustíveis.  
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              Tabela 4- Comparativo entre diferentes fontes energéticas e o biogás 

Biogás (m3) Fonte Energética Equivalências 

1,63 Gasolina Litro (l) Kg kWh 

1,80 Óleo diesel 1,00 - - 

1,73 Querosene 1,00 - - 

1,58 Gasolina de avião 1,00 - - 

2,00 Óleo combustível 1,00 - - 

1,81 Petróleo médio 1,00 - - 

1,26 Álcool Combustível 1,00 - - 

2,20 Gás liquefeito de petróleo - 1,00 - 

0,65 Lenha - 1,00 - 

1,36 Carvão vegetal - 1,00 - 

0,29 Xisto - 1,00 - 

0,70 Energia Elétrica - - 1,00 

                 Fonte:  VELOSO, 2011 

 

Barrera (2011), afirma que para se produzir 1 m3 de biogás, em média, são necessários 

25 kg de esterco bovino fresco ou 5 kg de esterco seco de galinha ou 12 kg de esterco de porco 

ou 25 kg de plantas/cascas de cereais. 

2.4  Biofertilizante 

 

É considerado como biofertilizante todo produto que contem princípio ativo ou agente 

capaz de atuar, direta ou indiretamente, sobre o todo ou partes das plantas cultivadas, elevando 

a sua produtividade (BRASIL, 1982). 

De acordo como Darolt e Neto (2006), os biofertilizante são obtidos através da ação de 

microrganismos durante o processo de decomposição da matéria orgânica. 

Segundo Santos (1991) o biofertilizante obtido através do esterco bovino, é um 

composto rico em carbonato de cálcio, óxido sulfúrico, nitrogênio, fosfato e potássio, e possui 

um pH em torno de 7,6. 
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2.5 Biodigestores 

 

Nesta seção será apresentado um breve histórico da utilização de biodigestores no Brasil 

e no mundo. Assim como os principais tipos e suas características. Também serão abordadas 

metodologias para o dimensionamento de alguns modelos de biodigestores.       

2.5.1 Breve Histórico 

 

Os primeiros biodigestores inventados foram projetados pelo químico britânico 

Humphrey Davy em 1806, o qual havia identificado um gás rico em metano e dióxido de 

carbono proveniente da decomposição de dejetos animais (BEZERRA et al., 2014). 

Alguns estudos com o de Sganzela (1983, p.8) citam Bombaim, na Indaiá como o local 

de nascimento dos biodigestores. 

Pela literatura existente, o primeiro biodigestor posto em funcionamento regular na 

Índia foi no início deste século em Bombaim. Em 1950, Patel instalou, ainda na Índia, 

o primeiro Biodigestor de sistema contínuo. Na década de 60, Fry, um fazendeiro, 

desenvolveu pesquisas com biodigestores da África do Sul (SGANZERLA, 1983, p. 

8). 

De acordo com Palhares (2008), a China tornou a implantação de biodigestores uma 

questão vital, buscando a descentralização energética do país durante as décadas de 50 e 60, 

pois no caso de uma guerra, que poderia significar a destruição quase total da civilização, o 

ataque às centrais energéticas, representaria o fim de toda atividade econômica. Palhares (2008, 

p. 2) ainda ressalta o desenvolvimento dos biodigestores na Índia. 

Inegavelmente, a pesquisa e desenvolvimento de biodigestores desenvolveram-se 

muito na Índia, onde, em 1939, o Instituto Indiano de Pesquisa Agrícola, em Kanpur, 

desenvolveu a primeira usina de gás de esterco. O sucesso obtido animou os indianos 

a continuarem as pesquisas, formando o Gobar Gás Institute (1950). Tais pesquisas 

resultaram em grande difusão da metodologia de biodigestores como forma de tratar 

os dejetos animais, obter biogás e ainda conservar o efeito fertilizante do produto final. 

Foi esse trabalho pioneiro, realizado na região de Ajitmal (Norte da Índia), que 

permitiu a construção de quase meio milhão de unidades de biodigestão no interior 

daquele país (PALHARES 2008, p. 2) 

Após a crise do petróleo de 1973, os biodigestores passaram a ser uma opção adotada 

por países de terceiro mundo, assim como em países desenvolvidos, mas não houve um 

desenvolvimento tão grande como na China e Índia (GASPAR, 2003).  

No Brasil os biodigestores foram difundidos após a crise energética de 1973. Em 

novembro de 1979 a Embrater (Empresa Brasileira de Assistência e Extensão Rural) implantou 

o primeiro biodigestor modelo chinês na granja do torto em Brasília. Os biodigestores rurais 

tiveram maior desenvolvimento na década de 80 quando contaram com grande apoio dos 

Ministérios da Agricultura e de Minas e Energia. Cerca de 8.000 unidades, principalmente os 
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modelos chinês e indiano, além de alguns de plástico tinham sido construídos até 1.988, dos 

quais 75% estavam funcionando adequadamente, COELHO et al (2000) 

2.5.2 Definição e Classificação  

 

Para Deganutti et al. (2002, p.2) “o biodigestor constitui-se de uma câmara fechada onde 

é colocado o material orgânico, em solução aquosa, onde sofrerá decomposição, gerando o 

biogás que irá se acumular na parte superior da referida câmara”. Um biodigestor é formado 

basicamente de duas partes, um tanque para armazenar a matéria-prima e permitir a digestão e 

um gasômetro, para armazenar o biogás (BEZERRA et al., 2014). Quanto ao tipo de 

abastecimento, o biodigestor pode ser classificado como contínuo ou intermitente, também 

conhecido como batelada (GASPAR, 2003). Os biodigestores podem ser classificados de 

acordo com seu tipo de construção, vertical ou horizontal e quando ao seu modelo, chinês, 

indiano e canadense sendo estes três os mais comumente empregados devido ao alto rendimento 

e fácil operação (COELHO, 2012). 

2.5.2.1 Biodigestores do Tipo Contínuo 

 

O biodigestor de tipo continuo trabalha com cargas diárias de matéria orgânica, que 

move se através do reator devido à carga hidráulica. A matéria orgânica deve ser relativamente 

fácil de degradar e deve ser diluída e se possível, deve ser triturada antes de entrar no 

equipamento a fim de promover um ambiente propício para a degradação e prevenir o 

entupimento da tubulação os modelos mais comuns são o chinês e o indiano (FIG. 4)  

(COELHO, 2012; SOARES E SILVA, 2007) 
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Figura 4- Modelo de biodigestor Contínuo 

 
Fonte: COELHO, 2012, p.2. 

2.5.2.1.1 Biodigestor Modelo Indiano  

Este modelo de biodigestor (FIG. 5) é composto por uma câmara de fermentação em 

formato de cilindro geralmente construída em alvenaria dividida em duas partes por uma parede 

de modo a facilitar a circulação da matéria orgânica. Ele possui um gasômetro que pode estar 

mergulhado sobre a biomassa ou em um selo d’água externo. Este modelo possui pressão de 

operação constante (quando o volume de gás produzido não é consumido de imediato, o 

gasômetro desloca-se verticalmente, aumentando seu volume). Este tipo de biodigestor é 

comumente usado para processar dejetos provenientes da bovinocultura e/ou suinocultura, por 

causa da sua regularidade de produção (DEGANUTTI, 2002; CARVLHO, 2014; RESENDE, 

2017).  

O custo de implantação deste modelo varia devido a alguns fatores, como o fato de que 

ele não precisa de reforços em suas paredes já que é construído no subsolo, isso reduz o custo 

de construção. O gasômetro de metal pode aumentar o custo final, e dependendo da distância 

entro o biodigestor e o local de utilização o custo com a canalização do gás pode aumentar o 

custo da implantação (BARRERA, 2011; MOTTA, 2012). 
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  Figura 5- Biodigestor Indiano 

     

           Fonte: DEGANUTTI, 2002, p.3.  

 

 

2.5.2.1.2 Biodigestor Modelo Chinês 

 

O modelo chinês (FIG. 6), do mesmo modo do modelo Indiano, é construído abaixo do 

solo, geralmente em alvenaria. Ele é composto por uma câmara cilíndrica, onde fica a biomassa, 

com teto impermeabilizado onde o biogás é armazenado. Este modelo dispensa gasômetro em 

chapa de aço, mas a impermeabilização deste tipo de reator deve ser bem-feita, pois caso haja 

alguma imperfeição pode ocorrer vazamentos de gás prejudicando o seu funcionamento, já que 

este tipo opera pelo princípio da prensa hidráulica, o aumento da pressão no interior da câmara, 

devido ao acumulo de gás, faz com que a matéria orgânica se desloque da câmara de 

fermentação para a caixa de saída (DEGANNUTTI, 2002; JUNQUEIRA, 2014). 

Este modelo libera juntamente com o biofertilizante, uma parcela do gás formado no 

intuito de reduzir a pressão interna. Isso faz com que esse biodigestor não seja recomendado 

para grandes quantidades de matéria orgânica (DEGANUTTI,2002).  

Barrera (2011), cita que, como este biodigestor é construído no subsolo, o isolamento 

térmico é mais efetivo, e se a impermeabilização for executada de maneira eficiente a produção 
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deste poderá chagar a 600 L/m3*dia de biogás com um tempo de retenção hidráulica de 40 a 60 

dias.  

 

Figura 6-Biodigestor modelo Chinês 

 
Fonte: DEGANUTTI, 2012, p. 3. 

 

Carvalho (2014), mostra as diferenças de desempenho entre o modelo indiano e o 

modelo chinês, ambos com capacidade 5,5 m3, usando esterco bovino como biomassa. O 

modelo indiano mostrou se ligeiramente mais eficiente na produção de biogás e biofertilizante, 

como mostra a TAB. 5. 

Tabela 5-Comparativo entre o modelo Chinês e Indiano 

 Modelo 

 Chinês Indiano 

Redução de Sólidos (%) 37 38 

Produção Média (m3/dia) 2,7 3 

Produção média de Substrato (kg/m3) 489 538 

Fonte: CARVALHO, 2014. 
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2.5.2.1.3 Biodigestor Modelo Canadense 

O modelo canadense (FIG.7), também conhecido como modelo de marina ou “plug-

flow”, é um dos modelos mais simples de biodigestor, constituído por uma campana feita de 

PVC (Policloreto de vinila) que infla com a produção de gás, que pode ser removida facilitando 

a limpeza e manutenção do biodigestor. A caixa de biodegestão é geralmente construída de 

alvenaria em escavações poucos profundas e possui comprimento maior que a profundidade, o 

que aumenta a área de exposição solar, tornando este modelo mais sensível a variações de 

temperatura. É recomendado que este biodigestor seja implantado em regiões onde há pouca 

variação de temperatura. Devido as suas dimensões o modelo canadense apresenta uma maior 

produção de biogás por volume de massa fermentada, sendo o mais indicado para grandes 

volumes de dejetos (RESENDE,2017; MARI,2012). 

Por ter um baixo custo de implantação, já que é construído majoritariamente de material 

plástico, este modelo é o mais difundido no Brasil e no mundo. As desvantagens deste modelo 

estão em sua baixa durabilidade e o risco de perfuração da campana e a necessidade de uma 

grande área para a sua implantação. (JUNQUEIRA, 2014; LUCAS JR., SOUZA e LOPES2, 

2009 apud RESENDE, 2017). 

 

 

 

 

                                                 
2 LUCAS JÚNIOR, J.; SOUZA, C.F.; LOPES, J.D.S. Construção e operação de 

Biodigestores. Viçosa-MG. CPT. 2009. 158 p. apud SILVA, J. E. P. Avaliação 

técnica e econômica de um biodigestor de fluxo tubular: estudo de caso do 

modelo implantado na etec “orlando quagliato” em santa cruz do rio pardo, SP. 2016. 

69p. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agronômicas 

da UNESP, Botucatu-SP 
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Figura 7-Biodigestor Modelo Canadense 

 
Fonte: JUNQUEIRA, 2014, p. 16. 

2.5.2.2 Biodigestores do Tipo Batelada 

 

Os biodigestores em batelada (FIG.8) são operados de maneira intermitente, com uma 

grande quantidade de matéria orgânica e fechados hermeticamente por um período de tempo de 

40 a cerca de 60 dias, até que a produção de gás comece a diminuir. Após este período, o 

biofertilizante produzido no processo é retirado do interior do equipamento e ocorre uma nova 

carga (COELHO, 2012).   Este tipo de biodigestor não é tão utilizado quanto os modelos 

contínuos. Apesar de serem mais fáceis de serem construídos, estes possuem manutenção difícil 

e rendimento menor que os tipos contínuos (DEGANUTTI, 2002).  
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      Figura 8 - Biodigestor em Batelada 

 

          Fonte: DEGANUTTI, 2002, p. 4. 

2.5.3 Dimensionamento de biodigestores. 

 

Veloso (2011), afirma que para se dimensionar qualquer tipo de biodigestor, é 

necessário ter um levantamento da quantidade de biomassa disponível ou do volume de biogás 

que vai ser demandado. Cada modelo possui suas peculiaridades quanto ao dimensionamento, 

mas de modo geral eles devem ser implantados, no mínimo, a 30 metros do local de utilização 

do biogás por motivos de segurança.  

Um levantamento do consumo d,00e energia dos equipamentos e aparelhos que estão 

presentes no local de instalação deve ser realizado para se calcular o consumo total de biogás 

por dia (Qt) utilizando a equação (1). Qt é obtido a partir do somatório do consumo individual 

de cada equipamento (Qi), outro fator a ser calculado (EQ. 2) é a quantidade de matéria orgânica 

utilizada (QMO), dada pelo produto entre a quantidade de matéria orgânica necessária para 

produzir 1m3 de gás (Biogás (MO)) e o consumo total (Qt) (RESENDE 2017).  
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Para que não diminuir o risco de falhas de segurança no dimensionamento é necessário 

se adotar uma margem de segurança (MS), a qual e somada ao consumo total de biogás (Qt) 

(CARVALHO, 2014). 

 

𝑄𝑡 =  ∑ 𝑄𝑖 + MS                                                                                                                      (1) 

 

𝑄𝑀𝑂 = 𝐵𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠(𝑀𝑂) ∗ 𝑄𝑡                                                                                                       (2) 

 

Em modelos contínuos existe a necessidade de se diluir a matéria orgânica, a fim de 

evitar entupimentos nas tubulações, principalmente na descarga. Para matéria orgânica oriunda 

de bovinos (esterco) a razão de diluição é de 1:1. Então a carga diária (R) que é introduzida no 

reator é calculada pela equação (3) (CARVALHO 2014). 

 

𝑅 = 𝑄𝑀𝑂 +  á𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜                                                                                           (3) 

 

Os tipos de biodigestores a serem dimensionados neste trabalho são o modelo indiano 

e o modelo canadense, tendo em visto que estes são modelos mais amplamente difundidos. 

2.5.3.1 Modelo Indiano 

 

Ortolani, Benincasa e Junior3(1991, apud VELOSO, 2011), propuseram uma 

metodologia para o dimensionamento de biodigestores para o modelo indiano. Inicialmente 

calcula-se o valor do Volume útil do biodigestor (Vb), dado pelo produto entre o fator de 

rendimento (K) e o consumo total de biogás por dia (Qt), mostrado na equação (4).  

O valor de K varia de 0,7 a 4 dependendo do tipo de biomassa, diluição, temperatura e 

tipo de reabastecimento. O consumo total de biogás somado a margem de segurança, não deve 

ser inferior a 2 m3 /dia e não deve ser superior a 25 m3 /dia (RESENDE, 2017). 

 

𝑉𝑢𝑒 = 𝐾 × 𝑄𝑡                                                                                                                                                   (4) 

 

Para o cálculo do diâmetro interno (Di) e da altura do nível do substrato (H), algumas 

regras heurísticas mostradas pelas equações 5 e 6, devem ser atendidas (VELOSO, 2011). 

                                                 
3 ORTOLANI, A. F.; BENINCASA, M.; JUNIOR, J. L. Biodigestores rurais: modelos indiano, chinês e 

batelada. Jaboticabal: Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, 

1991. 35 p. 
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0,66 <
𝐷𝑖

𝐻
< 1                                                                                                                                                      (5) 

3 < 𝐻 < 6                                                                                                                                                             (6) 

 

Estipula-se um valor arbitrário para Di, e por meio da equação (7), o valor de H é 

calculado. Mas uma outra restrição deve ser atendida, o volume útil (Vb) deve ser 10% maior 

que o Volume útil estimado (Veu), para compensar o volume da parede que divide o biodigestor 

em duas câmaras (PORTES E FLORENTINO, 2006). 

 

𝑉𝑏 =
𝜋×𝐷𝑖

2

4
× 𝐻                                                                                                                                                       (7) 

 

O próximo passo é calcular de retenção hidráulica (TRH). O TRH é obtido pela razão 

entre o volume útil do biodigestor (Vb) e a carga diária (R), (EQ. 8) (MOTTA, 2012).  

 

𝑇𝑅𝐻 =
𝑉𝑏

𝑅
                                                                                                                                                    (8) 

 

 

Para o dimensionamento do gasômetro, deve se levar em consideração alguns fatores 

como capacidade de armazenamento e segurança. O gasômetro deve possuir volume suficiente 

para armazenar o biogás produzido nas últimas 12 horas e possuir uma folga de segurança de 

pelo menos 10 cm em relação a parede interna do biodigestor para evitar a saída de bolhas de 

gás. O diâmetro do gasômetro (Dg) é calculado pela equação (9) (CARVALHO, 2014). 

 

𝐷𝑔 = 𝐷𝑖 + 𝑓𝑜𝑙𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎                                                                                                                         (9) 

 

Os diâmetros, interno (Ds) e externo (De) da parede superior, o diâmetro externo da 

parede inferior (Dei) e o diâmetro da base (Db) do biodigestor são calculados pelas equações 

10,11,12, e 13 (CARVALHO, 2014). 

 

𝐷𝑠 = 𝐷𝑔 + 𝑓𝑜𝑙𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎                                                                                                                       (10) 

 

𝐷𝑒 = 𝐷𝑠 + 2 × 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜                                                                                     (11) 

 

𝐷𝑒𝑖 = 𝐷𝑒 + 2 × 𝑓𝑜𝑙𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎                                                                                                         (12) 
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𝐷𝑏 = 𝐷𝑒𝑖 + 2 × 𝑓𝑜𝑙𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎                                                                                                             (13) 

 

Além do cálculo do diâmetro do gasômetro deve se calcular sua altura útil (h2) e a altura 

ociosa (h1), que deve ser de no mínimo 15 cm (CARVALHO, 2014). 

 Outros paramentos a serem calculados são o volume útil (V2), o volume entre o nível 

de mistura do biodigestor e a tampa do gasômetro (V1) e o volume total do gasômetro (Vg), 

para o cálculo destes parâmetros utiliza se as equações 14, 15, 16, 17, 18 (RESENDE 2017). 

 

ℎ2 =
𝑉2×4

𝜋×𝐷𝑔
2                                                                                                                                                         (14) 

 

𝑉2 = 𝑄𝑡 × 50%                                                                                                                                                 (15) 

ℎ𝑔 = ℎ1 + ℎ2                                                                                                                                                      (16) 

𝑉1 =
𝜋×𝐷𝑔

2×ℎ1

4
                                                                                                                                                        (17) 

𝑉𝑔 = 𝑉1 + 𝑉2                                                                                                                                                        (18) 

A parede que divide o biodigestor em duas partes, tem sua altura (hp) estipulada pela 

relação mostrada na equação 19. O volume desta parede (Vp) é calculado utilizando a equação 

20 (CARVALHO, 2014) 

ℎ𝑝 = 𝐻 − ℎ2                                                                                                                                                        (19) 

𝑉𝑝 = ℎ𝑝 × 𝐷𝑖 × 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑖𝑗𝑜𝑙𝑜                                                                                                                      

(20) 

A caixa de entrada deve ser construída a uma altura (a) de 50 cm acima nível do solo, para que 

o reabastecimento seja satisfatório. O volume útil da caixa de entrada é calculado pela equação 

21 (CARVALHO, 2014). 

𝑉𝑒 =
𝑉𝑏

𝑇𝑅𝐻
                                                                                                                                                                     (21) 

A parede acima do nível do substrato apresenta altura (b) com valor numericamente 

igual a pressão máxima desejada, sendo que este valor deve ser superior a 10 cm e inferior a 20 

cm (PORTES E FLORENTINO, 2006). 

Os tubos de entrada e saída devem ser retos, com a extremidade inferior aparadas 

tangencialmente à parede do biodigestor e a uma altura (e) de 30 cm do fundo, com inclinação 

de 30º em relação a parede. O comprimento do tubo de entrada (Ct) é calculado pela equação 

22. (CARVALHO, 2014) 
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𝐶𝑡 =
𝑎+(𝐻−𝑒)

cos 30
                                                                                                                                                      (22) 

De acordo com Portes e Florentino (2006), a caixa de saída deve ser pelo menos três 

vezes o volume da carga diária, para armazenar o biofertilizante. Na FIG. 9 são mostradas as 

dimensões que devem ser calculadas em um modelo indiano. 

Figura 9- Dimensões do Modelo indiano. 

 

Fonte: CARVALHO,2014, p.27. 

2.5.3.2 Modelo Canadense 

 

Ribeiro (2011), propôs uma metodologia para o dimensionamento do modelo 

canadense, utilizando como parâmetro de partida a razão entre gás e a fase liquida. O autor 

obteve resultados executando as equações propostas no software Excel 2007 ®, demonstrando 

que é possível instalar biodigestores com 0% até 99,99% de proporção gás/fase liquida. 
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Contudo a instalação de biodigestores com uma proporção (p) superior a 40% é fisicamente 

inviável.  

São mostradas no QUADRO 1 as equações utilizadas para o dimensionamento do 

modelo canadense. Para a determinação dos parâmetros de dimensionamento é necessário 

calcular o volume estimado do biodigestor através da equação 6 supracitada (RIBEIRO, 2011). 

Quadro 1-Equações para o dimensionamento de biodigestores modelo canadense 

Formula Descrição 

𝑃 = 𝐶 = 2𝜋𝑟                                           (23) 

P = Perímetro total transversal. 

C = Circunferência da bolsa. 

r = raio da bolsa plástica. 

𝐴% = 0,621𝑝2 − 0,042𝑝 + 0,352         (24) 

A% = Porcentagem do perímetro transversal destinada 

ao arco. 

p = Proporção da fase gasosa desejada. 

𝑏𝑓 = (−
1

3
𝐴% +

1

3
) × 𝑃                             (25) b = largura menor da fossa. 

𝑎𝑓 = 1,618 × 𝑏                                              (26) a = largura maior da fossa. 

ℎ𝑓 = 0,951 × 𝑏                                         (27) h = profundidade da fossa. 

𝐴𝑓 = 0,4755 × (𝑎 + 𝑏) × 𝑏                   (28) Af = Área transversal da fossa. 

𝐴𝑡 =
𝐴𝑓

1−𝑝
                                                  (29) At = Área total transversal. 

𝐴𝑔 = 𝐴𝑡 − 𝐴𝑓                                          (30) Ag = Área transversal da campana. 

𝑉𝑡 = 𝐴𝑡 × 𝐿                                             (31) Vt = Volume total do biodigestor. 

𝑉𝑓 = 𝐴𝑓 × 𝐿                                             (32) Vf = Volume Total da fossa. 

𝑉𝑔 = 𝐴𝑔 × 𝐿                                             (33) Vg = Volume Total do gás. 

Fonte: RIBEIRO, 2011. 

2.6 Métodos de Purificação  

 

O pode calorifico do biogás pode ser severamente diminuído devido à presença de 

contaminantes como o ácido sulfídrico (H2S), dióxido de carbono (CO2) e vapor d’água. O H2S 

é extremamente corrosivo e pode danificar os equipamentos que utilizam o biogás, além disso 



40 
 

após sua combustão é formado o dióxido de enxofre (SO2), um gás muito danoso ao meio 

ambiente (MAIA et al, 2015). 

O CO2 e o vapor d’água atuam com diluentes do biogás. Sendo assim, a remoção destes 

contaminantes pode aumentar significativamente o poder calorifico do biogás (FRARE et al 

2009).   

            De acordo com Araújo (2013), existem diversos modos de se remover o ácido sulfídrico 

do biogás estes processos podem ser físico-químicos como a absorção, adsorção e a oxidação a 

seco, ou biológicos como o biofiltro, biopercolador e o biolavador. 

O método, Water Scrubbing (WS), é um dos métodos de purificação mais baratos e 

simples existentes. Neste processo o biogás é comprimido e é alimentado na base da coluna de 

absorção no sentido ascendente e uma corrente de água pressurizada e alimentada no topo da 

corrente em sentido descendente. O CO2 e o H2S são absorvidos pela água e saem no fundo da 

coluna. A água de lavagem pode sem reciclada e reutilizada para uma nova lavagem do biogás. 

Se bem dimensionado este método pode se obter altos níveis de purificação. Um esquema deste 

modelo é mostrado na FIG. 10 (VELOSO e SILVA, 2009). 

 

Figura 10- Método de Purificação por WS 

 

Fonte: VELOSO e SILVA, 2009, p. 60. 

Outro método descrito por Veloso e Silva (2009), é o sistema PSA (Pressure Swing 

Adsorption) , que se baseia na utilização de filtros moleculares a alta pressão. O sistema consiste 

possui 4 colunas de adsorção com recheio que pode ser de carvão ativado, sílica gel ou alumina 

que retém o CO2, O2 e N2.   
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O processo PSA consiste na passagem de uma mistura gasosa, sob pressão, por um 

leito contendo um adsorvente de alta superfície específica que tem a função de 

aprisionar um determinado componente da mistura, deixando passar os demais. Com 

a despressurização do leito o componente retido é dessorvido e o adsorvente 

regenerado, voltando-se à condição inicial do processo. Os sistemas PSA são operados 

em ciclos, com dois ou mais leitos em sincronia, permitindo alimentação e retirada de 

produtos continuamente. A principal característica de um processo PSA é que, durante 

a etapa de regeneração, as espécies preferencialmente adsorvidas são removidas pela 

redução da pressão total, ao invés de elevação da temperatura ou de purga com um 

agente deslocador. (NEVES; SCHVARTZMAN, 2005, p. 623) 

 

O sistema PSA (FIG. 11), tem como principal característica, a remoção das espécies 

adsorvidas no leito, pela redução da pressão total do sistema, o que possibilita um a execução 

de ciclos mais rápidos.  Outra vantagem deste sistema é o baixo consumo energético e a 

produção de produtos muito puros (NEVES; SCHVARTZMAN, 2005).  

 Figura 11- Esquema de purificação PSA. 

     

Fonte: VELOSO e SILVA, 2009, p. 62. 

2.7 Estudo da Viabilidade Econômica. 

 

Para Filho e Kopittke (2006), ao se instalar uma nova planta de um fábrica, comprar ou 

alugar algum equipamento, ou seja, fazer qualquer tipo de investimento, é imprescindível se 

estudar a viabilidade do mesmo.  
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Hirschfeld (2015), define o estudo da viabilidade de um empreendimento como sendo 

o exame crítico de um projeto a fim de comprovar sua justificativa, tomando como base os 

aspectos jurídicos, comerciais, administrativos, técnicos e financeiros.  

Existem alguns métodos básicos para a análise de investimentos, sendo eles, o Método 

do Valor Presente Líquido (VPL) e Método da taxa Mínima de atratividade (TMA), estes 

métodos são equivalentes e complementares (FILHO E KOPITTKE, 2006). Ainda segundo 

Filho e Kopittke (2006), além dos métodos citados, outro a ser levado em conta é o Método da 

taxa interna de retorno (TIR). 

Outro método muito usado, apesar de apresentar falhas, é o método do prazo de retorno, 

muito conhecido como tempo de payback, que fornece uma estimativa de quanto tempo a 

empresa ou investidor levara para recobrar o valor do investimento (HIRSCHFELD, 2015). 

2.7.1 Taxa mínima de Atratividade (TMA). 

 

Para FERREIRA (2006) a taxa mínima de atratividade (TMA) é definida como a taxa 

mínima que o projeto deve render para ser atrativo, ou seja, a taxa de juros equivalente à 

rentabilidade das aplicações correntes e de pouco risco. 

Outro enfoque dado a TMA é a de que deve ser o custo de capital investido na proposta 

em questão, ou ainda, o custo de capital da empresa mais o risco envolvido em cada alternativa 

de investimento. (PAMPLONA e MONTEVECHI, 2006). 

Segundo Filho e Kopittke (2006, p. 109) “para pessoas físicas, o caso do Brasil, é 

comum a TMA ser igual à rentabilidade da caderneta de poupança. Para as empresas, a 

determinação da TMA é mais complexa e depende do prazo ou da importância estratégicas das 

alternativas”. 

Já em investimentos de longo prazo, a TMA passa a ser uma meta estratégica. Por 

exemplo, a empresa que tem como objetivo crescer seu patrimônio líquido em 10% aa e ainda 

possui uma política de distribuição de dividendos da ordem de 1/3 de seus lucros, deverá fixar 

como TMA estratégica a taxa de 15% aa. (FERREIRA 2006). 

3.6.2 Valor presente líquido (VPL). 

 

Segundo Oliveira (2008), o valor presente líquido (VPL), é um método muito utilizado 

pela engenharia econômica para se obter qual seria o ganho monetário obtida em um 

investimento a determinada taxa de juros. 
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Por considerar explicitamente o valor do dinheiro no tempo, o valor presente líquido é 

considerado uma técnica sofisticada para análise de investimentos. Este tipo de técnica de uma 

forma ou de outra, desconta os fluxos de caixa de uma empresa a uma taxa especificada. Essa 

taxa é frequentemente chamada de taxa de desconto, custo de oportunidade de capital ou custo 

de capital. (GITMAN, 2004). 

Para Filho e Kopittke (2006, p. 121) “normalmente, este método é utilizado para análise 

de investimentos isolados que envolvam o curto ou que tenham baixo número de períodos, de 

sorte que um valor anual teria pouco significado prático para uma tomada de decisão”. 

 O valor do VPL pode ser obtido pela equação 35 (GITMAN, 2004): 

 

𝑉𝑃𝐿 =  ∑ (
𝐹𝐶𝑗

(1+𝑖)𝑛)𝑛
𝑗=1 − 𝐹𝐶0                                                                                                  (34) 

 

Onde: 

 

𝐹𝐶0: Fluxo de caixa no momento zero; 

𝐹𝐶𝑗: Fluxo de entrada ou saída de caixa previsto para cada intervalo de tempo; 

𝑖: é a taxa de desconto; 

𝑛: período de tempo. 

3.6.3 Taxa interna de Retorno (TIR). 

 

A taxa interna de retorno (TIR) é uma taxa de juros implícita, que tem a função de 

descontar um valor futuro ou aplicar o fator de juros sobre o valor presente, em uma série de 

pagamentos e entradas (HOJI, 2014). 

A Taxa interna de Retorno é obtida através da equação 34. Multiplica-se toda a equação 

34 pelo termo (1 +i)n , obtendo a equação 35, que é utilizada para calcular o Valor Futuro 

Liquido, depois a TIR é obtida através de uma solução polinomial de grau n da equação 36, 

podendo fornecer até n raízes para o VPL( BARBIERI, ALVARES E MACHLINE ,2007 ). 

 

𝑉𝐹𝐿 = 𝐹𝐶0(1 + 𝑖)𝑛 + 𝐶𝐹1(1 + 𝑖)𝑛−1 … … … … 𝐶𝐹𝑛−1(1 + 𝑖) + 𝐶𝐹𝑛                                     (35)  
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Segundo Barbieri, Alvares e Machline (2007), a taxa interna de retorno embora seja um 

parâmetro importante a ser observado, ela não fornece uma medida exata do empreendimento, 

mas pode ser usada em conjunto com outras fermentas para um resulta mais preciso. 

Para que um investimento se mostre viável e venha a gerar lucro, a TIR deve apresentar 

um valor maior que a TMA, caso ela seja igual a taxa mínima  o empreendimento se mostra 

indiferente em relação a lucro ou prejuízo e se ela for menor que a TMA o empreendimento e 

considerado inviável (HIRSCHFELD 2015).  

3.6.4 Prazo de Retorno de Investimento (Payback) 

 

O prazo de retorno de investimento, indica o número de períodos que são necessários 

para se recobrar o valor do investimento inicial. Embora apresente algumas falhas, este método 

se mostra muito objetivo (HIRSCHFELD, 2015). 

O tempo de retorno pode ser classificado em dois tipos, nominal (Simples) ou presente 

liquido (Descontado). No payback nominal, o tempo de retorno é calculado com base em 

valores nominais sem levar em conta a desvalorização do dinheiro no tempo, já o payback 

presente liquido é calculado com valores trazido para o valor presente líquido (FAPAN, 2007). 

A maior falha deste método consiste no fato de, tecnicamente, não e poder classificar 

alternativas na razão inversa do número de períodos de retorno. Assim, se tivermos 

duas alterativas K e L com prazos e retorno respectivamente iguais a 3 e 5 períodos, 

não podemos afirmar, com segurança, que a alternativa K é melhor, em virtude de ter 

o menor prazo de retorno. A real classificação de alternativas se dá pela existência de 

maior lucro (ou de melhor resultado) determinado na alternativa ideal, pelos métodos, 

como valor presente líquido, valor futuro liquido, valor uniforme liquido ou benefício 

custo (HIRSCHFELD 2015, p.311). 

 

Segundo Fapan (2007) o tempo de retorno nominal e também o tempo de retorno 

presente liquido podem ser calculados através da equação 36.  

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 𝑇 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 ∑ 𝐶𝐹𝑡 = 𝐼0
𝑇
𝑡=0                                                                                          (36) 

Onde: 

𝐶𝐹𝑡 = Fluxo de caixa total do ano t; 

𝐼0 = Fluxo de caixa do investimento inicial. 
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4 METODOLOGIA 

 

A metodologia empregada, baseou-se na busca de informações na bibliografia existente, 

como textos científicos, livros publicados, sobre o mercado leiteiro, a produção de biogás, os 

modelos de biodigestores, métodos de purificação de biogás, formas de dimensionamento e 

análise de viabilidade.  

O porte das propriedades foi determinado de acordo com a definição apresentada pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) (2018). Segundo a entidade, o 

tamanho da propriedade é definido conforme a quantidade de módulos fiscais que possui. Assim 

propriedades de pequeno porte são aquelas que possuem de 1 a 4 módulos fiscais e as 

propriedades de médio porte são aquelas que possuem de 4 a 15 módulos fiscais.  

De acordo com o Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) (2013), o valor do 

módulo fiscal varia de acordo com o município. Em Minas Gerais o valor do modulo fiscal 

varia de 5 a 65 hectares, sendo que no município de Formiga- MG, local a ser realizado o 

trabalho, o valor do modulo fiscal é de 30 hectares (SNCR, 2013). 

 Como o foco do trabalho não foi dimensionar a quantidade exata de cabeças por área, 

foram simuladas as quantidades de animais de cada propriedade e suas respectivas áreas (TAB. 

6). 

Tabela 6- Quantidade de Cabeças e Tipo de criação. 

Porte Área 
Número de 

Cabeças 
Tipo de animal Tipo de Criação 

Pequeno 120 ha 25 Vaca Lactante Semiconfinado 

Médio 450 ha 50 Vaca Lactante Semiconfinado 

Fonte: O AUTOR (2018). 

 

A quantidade de biogás requerida pelas duas propriedades foi calculada através da 

equação 1. Considerando que a propriedade de pequeno porte opera com um refrigerador com 

2200 W de potência e uma ordenhadeiras mecânica com 1470 W de potência e a propriedade 

de médio porte opera com um resfriador de 4800 W, uma ordenhadeiras mecânica de 3200 W 

e uma motobomba para irrigação de 8130 W.   
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De acordo com Veloso (2011) são necessários 0,70 m3 de biogás para se produzir 1 

KWh de energia elétrica, a partir dessa informação foi calculado o volume de biogás necessário 

para atender a demanda.  

Segundo Konzen e Alvarenga (2008) um animal leiteiro de médio porte produz em 

média 45 Kg de esterco por dia, com base nesta informação foi estimada a produção diária de 

esterco em cada um dos casos.  

O volume de biomassa requerido para produzir a quantidade necessária de biogás foi 

determinado pela equação 2. Conforme Barrera (2011) são necessários em média 25 kg de 

esterco bovino fresco para se produzir 1 m3 de gás.  

Com base nas informações obtidas foram dimensionados dois modelos de biodigestores.  

O primeiro modelo dimensionado foi o Indiano, utilizando as equações 4 a 22, para 

encontrar a medida do diâmetro interno que atenderia as restrições impostas. Foi utilizada a 

ferramenta Solver, do software Excel® 2016, o fator K adotado foi de 2,5, que segundo Barrera 

(2011) é o mais adequado para o esterco bovino. 

O segundo modelo dimensionado foi o Canadense (marina), utilizando-se as equações 

23 a 33 e a equação 8 para determinar o tempo de retenção hidráulica. 

Depois foi proposto um modelo de purificador semelhante ao proposto por Muifidatul 

et al. (2015), utilizando materiais que reduzissem o custo de construção e manutenção. 

Com base nas dimensões dos dois biodigestores e do purificador de biogás, foi 

realizando um levantamento de custo de construção de cada modelo e do purificador, utilizando 

a Planilha Múltipla, uma ferramenta orçamentaria disponibilizada gratuitamente pela Caixa 

Econômica Federal, e as planilhas de referência de custos SINAPI (Sistema Nacional de Preços 

e Índices para a Construção Civil), também fornecida pela Caixa Econômica Federal, e SETOP 

(Secretaria de Estados de Transportes e Obras Públicas) fornecida pera Secretaria de Estados 

de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais. 

Com os custos de construção em mãos foi realizada uma análise da viabilidade 

econômica, de dois cenários. O primeiro considerou a implantação de um biodigestor modelo 

indiano juntamente com o purificador em uma fazenda de pequeno porte. O segundo avaliou-

se, a implantação de um biodigestor modelo canadense juntamente com o purificador em uma 

fazenda de médio porte. Estas combinações foram escolhidas com base na disponibilidade de 

área das fazendas e do consumo de cada propriedade.  Assim, como base nestes parâmetros, o 
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biodigestor indiano mostra-se mais indicado para propriedade de pequeno porte, porque requer 

uma menor área de construção e volume reduzido (DEGANUTTI, 2002). Do mesmo modo, o 

modelo canadense é o mais indicado para a propriedade de médio porte, pois esta tem 

disponibilidade maior de área, pois de acordo com Junqueira (2014) esse modelo requer áreas 

maiores para instalação que os demais modelos, e consumo energético elevado. 

O primeiro passo da análise da viabilidade foi definir uma taxa mínima de atratividade 

(TMA), que foi fixada em 13,3% ao ano, o equivalente ao rendimento do CDB. Os demais 

indicadores VPL, TIR e Payback, foram calculados utilizando o software Excel® 2016. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O cálculo do consumo energético das propriedades, levou em consideração apenas o 

consumo dos equipamentos descritos na TAB. 7 e na TAB. 8, operando em condições normais, 

desconsiderando gastos com iluminação ou outras atividades. A TAB.7 e a TAB. 8, também 

mostram o consumo total de cada fazenda expresso em Quilowatts hora por dia e em metros 

cúbicos de biogás por dia.  

 

Tabela 7- Consumo total de energia da propriedade de pequeno porte. 

Equipamento Potencia (Kw) 
Horas de 

Funcionamento 

Consumo em 

KWh/dia 

Consumo em 

m3de biogás/dia 

Tanque de refrigeração 520 Litros 2,2 8 17,60 12,32 

Ordenhadeira mecânica com 16 

teteiras 
1,47 4 5,88 4,12 

 Consumo total 23,48 16,44 

Fonte: O AUTOR (2018). 

Tabela 8-Consumo total de energia da propriedade de médio porte. 

Equipamento Potencia (Kw) 
Horas de 

Funcionamento 

Consumo em 

KWh/dia 

Consumo em 

m3de biogás/dia 

Tanque de refrigeração 1250 Litros 4,7 8 17,60 12,32 

Ordenhadeira mecânica com 32 

teteiras 
3,2 6 5,88 4,12 

Motobomba de irrigação 12 bicos 

aspersores 
8,13 8 65 45,5 

 Consumo total 121,80 85,26 

Fonte: O AUTOR (2018). 

Foi adotada uma margem de segurança de 5% do valor total dos respectivos consumos, 

para suprir quaisquer flutuações na produção ou consumo de biogás. Sendo assim o consumo 

da propriedade de pequeno porte passa a ser de 24,65 Kwh/dia ou 17,26 m3de biogás/dia e 

127,89 Kwh/dia ou 89,52 m3de biogás/dia. 

De acordo com os dados apresentados na metodologia, as fazendas têm uma produção 

de esterco bovino aproximada de 1125 Kg/dia na fazenda com 25 cabeças de gado em lactação 

e 2250 Kg/dia para a fazenda com 50 cabeças em lactação. Com base na metodologia propostas 
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a quantidade de matéria orgânica necessária para se produzir as quantidades de biogás 

demandas são apresentadas na TAB. 9. 

 

            Tabela 9-Quantidade de matéria orgânica para requerida. 

Volume de biogás (m3) Biogás (MO) (Kg/m3) Qmo (Kg) 

17,26 25 431,50 

89,52 25 2.238,00 

                Fonte: O AUTOR (2018). 

 

Assim, as propriedades produzem matéria orgânica suficiente para atender a demanda, 

deixando uma grande margem para expansão da produção no caso da propriedade com menor 

consumo, já que serão consumidos apenas 38,35% da produção de esterco. A situação da 

propriedade de maior consumo é exatamente o oposto, pois 99,47% da produção de esterco é 

consumida não deixando margem para uma possível expansão. 

Os parâmetros para o dimensionamento do biodigestor são apresentados na TAB. 10. 

Tabela 10- Parâmetros para dimensionamento. 

Parâmetro Valor 

Fator de Rendimento (K) 2,5 m3/m3 

Volume útil estimado (Vue) 43,14 m3 

Carga Diária (R) 1,62 m3/dia 

TRH 15 dias 

Fonte: O AUTOR (2018). 

 Como o modelo indiano não pode possuir volume superior a 25 m3, foram 

dimensionados 2 biodigestores de mesmo volume para atender o volume requerido de 43,14 

m3. As dimensões e demais parâmetros do biodigestor modelo indiano são apresentados no 

QUADRO 2. 
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Quadro 2- Dimensões do Biodigestor Indiano. 

Dimensões Valor 

Diâmetro inferior interno (Di) 2,93 m 

Altura do nível do substrato (H) 

 
3,53 m 

Di/H 

 
0,83 

Volume útil (vb) 

 
23,73 m3 

Diâmetro externo da parede inferior (dei) 

 
3,23 m 

Diâmetro interno do gasômetro (dg) 

 
3,03 m 

Diâmetro interno superior (ds) 

 
3,13 m 

Diâmetro externo superior (de) 

 
3,43 m 

Diâmetro da base (db) 

 
3,43 

Altura ociosa do gasômetro (h1) 

 
0,20 m 

Altura útil do gasômetro(H2) 

 
1,45 m 

Altura total do gasômetro (Hg) 

 
1,65 m 

Volume ocioso do gasômetro(v1) 

 
1,44 m3 

Volume útil do gasômetro(v2) 

 
10,43m3 

Volume total do gasômetro(vg) 

 
11,86 m3 

ALTURA DA PAREDE DIVISORIA (hp) 

 
2,08 m 

Volume da parede divisória(vp) 

 
0,91 m3 

Volume da caixa de entrada(ve) 

 
1,62 m3 

Comprimento do tubo de entrada (ct) 

 
4,30 m 

Fonte: O AUTOR (2018). 

Como citado por Veloso (2011), existem algumas restrições a serem atendidas, no 

dimensionamento de biodigestores indianos.  
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A primeira deles é a relação Di/H que deve ser superior a 0,6 e inferior a 1, o que foi 

atendido pois o biodigestor dimensionado apresentou um valor de 0,83 para esta razão.  

A segunda restrição imposta por Veloso (2011) é referente à altura do nível do substrato 

(H) que deve ser superior a 3 m e inferior a 6 m. Esta restrição também foi atendida pois o 

biodigestão dimensionado apresenta uma altura H de 3,53 m.  

A terceira restrição imposta por Carvalho (2014), diz respeito ao volume útil do 

biodigestor que não deve ser superior a 25 m3, por motivos de rendimento. O biodigestor 

dimensionado apresenta um volume útil de 23,73 m3, por unidade biodigestora, visto que para 

atender esta restrição foi necessário dimensionar dois biodigestores para atender a demanda de 

biogás.     

Os parâmetros para o dimensionamento do biodigestor modelo canadense encontram-

se na TAB. 11. O comprimento do biodigestor e o raio da campana foram escolhidos para não 

ultrapassarem 10 m e 3 m, respectivamente, no intuído de reduzir a área ocupada sem prejudicar 

o funcionamento do biodigestor 

Tabela 11- Parâmetros para o dimensionamento do modelo Indiano. 

Parâmetro Valor 

Proporção gás/fase liquida (p) 40% 

Volume estimado (Vue) 223,81 m3 

Raio da campana (r) 2,85 m 

Comprimento (L) 9,5 m 

Carga Diária (R) 7,42 m3/dia 

TRH 30 dias 

Fonte: O AUTOR (2018).  

A proporção gás/fase liquida, foi fixada em 40%, pois segundo Ribeiro (2011), qualquer 

valor acima faria com que o biodigestor entrasse em colapso, pois a fase líquida não conseguiria 

produzir biogás suficiente para manter a campana cheia. 

Como este modelo não apresenta restrição quanto ao eu volume, foi dimensionado 

apenas um biodigestor, capaz de atender o volume desejado. As dimensões deste modelo são 

apresentadas no QUADRO 3, e seu projeto estrutural encontra-se no APÊNDICE B. 

 



52 
 

Quadro 3-Dimensões do modelo canadense. 

Dimensões Valor 

Perímetro total transversal (P). 17,91 m 

Porcentagem do perímetro transversal destinada ao 

arco (A%) 
43,46% 

Largura menor da fossa (bf). 3,38 m 

largura maior da fossa (af). 5,46 m 

profundidade da fossa (hf). 3,21 m 

Área transversal da fossa (Af). 14,18 m 

Área total transversal (At). 23,63 m 

Área transversal da campana (Ag). 9,45 m 

Volume total do biodigestor (Vt). 224,53 m3 

Volume Total da fossa (Vf). 134,72 m3 

Volume Total do gás (Vg). 89,81 m3 

Volume da caixa de entrada 7,42 m3 

Volume da Caixa de saída 14,84 m3 

Fonte: O AUTOR (2018).  

O volume dimensionado excede o volume estimado em 0,72 m3, porem este foi o único 

volume encontrado pela ferramenta Solver do Excel®2016, que faz com que a proporção 

gás/fase liquida, sem mantenha em 40%, utilizando as dimensões propostas para o raio da 

campana e para o comprimento da fossa.  

O projeto do purificador, foi confeccionado utilizando o software AUTOCAD ® 2018, 

é foi baseado no modelo proposto Mufidatul et al. (2015). O purificador consiste de um tanque 

com capacidade de 50 L, para armazenamento da água proveniente da lavagem do biogás, 

acoplado a uma torre de absorção confeccionada em tubo de aço galvanizado de 4 polegadas 

recheada com pratos perfurados para aumentar o tempo de retenção do gás.  

O biogás é transportado até a entrada do purificador por meio de mangueiras de silicone 

de ½ polegadas, onde é comprimido por um compressor, e entra na torre na parte inferior e 

ascende até o fim da coluna onde sai para o consumo. 
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A água é bombeada por uma bomba periférica até uma altura 95 cm do local de entrada 

do biogás, onde é borrifado sobre o gás. A vazão de água foi fixada em 50 L/min. O croqui do 

purificador e apresentado na FIG. 12. As dimensões exatas do purificador estão no APÊNDICE 

C. 

Figura 12- Croqui do purificador do tipo WS. 

 

Fonte: O AUTOR (2018).  

Os custos de construção de cada modelo de biodigestor e do purificados ws, são 

mostrados na TAB. 12. Foi utilizado como critério principal para o orçamento, a durabilidade 

dos equipamentos. Ambos os biodigestores foram projetados para serem construídos em 

alvenaria de bloco de tijolos cerâmicos revestidos com agente impermeabilizante adicionado a 

massa única. A estratificação dos orçamentos encontra-se nos APÊNDICES D e E. 

Tabela 12- Investimento para a construção dos biodigestores e do purificador. 

Equipamento Investimento 

Biodigestor Indiano R$ 23.951,96 

Biodigestor Canadense R$ 25.320,93 

Purificador ws R$ 2.360,46 

Fonte: O AUTOR (2018).  
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Como foram utilizadas as planilhas de referência SINAPI e SETOP, para elaborar as 

planilhas orçamentárias, os custos com mão de obra já estão diluídos no valor unitário de cada 

item, assim não se faz necessário o levantamento a parte dos custos com mão de obra. 

Também foi utilizado para a confecção das planilhas um BDI (Benefícios e Despesas 

Indiretas). De acordo com Thomé (2016), o BDI é um fator que auxilia na elaboração de 

orçamentos para a construção civil, levando em conta os custos indiretos, como administração 

central, seguros e tributos sobre a receita. 

Ainda de acordo com Thomé (2016), este fator também pode ser definido como diluição 

do lucro mais os custos indiretos, incidido sobre os custos diretos (insumos e serviços).   

Observando que o custo de construção do modele indiano é relativo a apenas um 

biodigestor, logo o custo de implantação total será de R$ 47.903,92, pois são necessários dois 

biodigestores para atender o volume demandado. 

Foi considerado para a análise da viabilidade econômica, que ambas as propriedades 

possuíam o capital necessário para a implantação dos sistemas de produção e purificação.  

A economia anual de energia (TAB. 13) foi calculada com uma visão conservadora, 

relevando as possíveis flutuações no preço do quilowatt hora. Até a presente data deste trabalho 

o preço médio do quilowatt hora para zona rural era de R$ 0,46, vigorando as tarifas da bandeira 

vermelha (CEMIG, 2018).  

Tabela 13-Economia anual. 

Biodigestor Volume Produzido Equivalência Custo do Kwh Economia anual 

Indiano 17,26 m3 127,89 KWh R$ 0,46 R$ 4.090,24 

Canadense 89,52 m3 24,66 KWh R$ 0,46 R$ 21.214,24 

Fonte: O AUTOR (2018). 1 

A partir dos dados das tabelas TAB. 12 e TAB.13, pode ser percebida uma diferença de 

R$ 17.124,00 na economia anual dos modelos, visto que os dois modelos possuem custos 

unitários semelhantes. O biodigestor Canadense, considerando uma análise preliminar 

negligenciando o desgaste do valor no tempo, proporciona maior redução nos gastos com 

energia. 

Com base nos valores de economia, foram construídas duas tabelas, uma para cada 

sistema, constando o fluxo de caixa descontado (FMD), o fluxo de caixa descontado acumulado 

(FMDA) e o VPL de cada alternativa. A análise foi realizada considerando um período de 5 

anos. 
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 A TAB. 14 apresenta o VPL para o sistema composto pelo modelo indiano mais o 

purificador. Para o modelo indiano, foram considerados apenas os custos de manutenção do 

purificador, e a substituição das válvulas de segurança e de controle de vazão do gasômetro. 

Estás manutenções estão previstas para acontecerem em intervalos de 3 anos.  

O custo estimado para a manutenção do purificador foi de 50% do seu valor de 

construção, pois serão substituídas apenas as mangueiras e conexões, e em casos extremos 

algum periférico como a bamba de recalque de água ou o compressor. 

A manutenção do corpo de biodigestor e do gasômetro foi desconsiderada, pois como 

são confeccionados em alvenaria de vedação e chapa de aço carbono nº14, respectivamente, 

dificilmente apresentariam alguma manutenção no período proposto.  

Tabela 14-VPL modelo indiano 

Período (n) 0 1 2 3 4 5 

Desconto 

(1+i)n 1,00 1,13 1,28 1,45 1,65 1,87 

FMD (R$) -50.264,38 3.610,09 3.186,31 1.412,07 2.482,15 2.190,78 

FMDA (R$) -50.264,38 -46.654,29 -43.467,97 -42.55,69 - 39.573,75 -37.382,97 

VPL (R$) -97.129,02 - - - - - 

Fonte: O AUTOR (2018).  

Como pode ser observado o VPL do investimento retornou um valor negativo, e de 

acordo com Torres e Diniz Jr. (2013), para que um projeto possa gerar lucro, o seu VPL deve 

apresentar valor positivo e diferente de zero, caso contrário o investimento não gera retorno. 

Os outros fatores analisados, TIR e payback, também retornaram valores insatisfatórios. 

A TIR apresentou valor negativo, o que, segundo Hirschfeld (2015), classifica o 

empreendimento como inviável, pois a taxa interna de retorno foi inferior a taxa mínima de 

atratividade. Em relação ao payback o investimento ainda se mostra inviável, pois não foi 

possível recuperar o valor do investimento inicial durante o período proposto.   

Um fator que pode ter influenciado no resultado da análise, é o consumo energético 

insuficiente, pois segundo Cervi, Esperancini e Bueno (2010), para que um sistema de produção 

de biogás seja viável é necessário um consumo médio de 35 kWh e como o consumo da 

propriedade é de 24,66 KWh, o sistema tente a ser inviável.  

Mesmo que o sistema indiano tenha se mostrado inviável, existem algumas alternativas 

para reduzir o custo de produção deste modelo, como a substituição do gasômetro de aço 
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carbono, por uma caixa d’água de fibra de vidro e trocar a tubulação de saída do gás por tubos 

de PVC, como proposto por Mattos e Farias Jr. (2011).  

Ainda existe a possibilidade de se comercializar o biofertilizante produzido durante o 

processo de biodigestão o que agregaria valor ao empreendimento.  

Para a análise da viabilidade do sistema canadense, foram previstos gastos com 

manutenção do purificador no valor de 50% do seu custo de implantação, a cada período de 3 

anos. Também foi prevista a substituição da campana do biodigestor a cada período de 2 anos, 

pois como esta parte e feito de uma manta de PVC, ela é mais suscetível a ação do tempo e a 

possíveis perfurações, quando comparada ao gasômetro do modelo indiano que é mais robusto. 

A TAB. 15 apresenta o VPL para o sistema composto pelo modelo canadense mais o 

purificador. 

          Tabela 15-VPL modelo canadense. 

Período (n) 0 1 2 3 4 5 

Desconto 

(1+i)n 
1,00 1,13 1,28 1,45 1,65 1,87 

FMD (R$) -27.681,39 18.723,96 15.086,42 13.774,58 11.752,40 11.362.61 

FMDA 

(R$) 
-27.681,39 -8.957,43 6.128,99 19.903,57 31.655,97 43.018,57 

VPL (R$) 25.123,72 - - - - - 

            Fonte: O AUTOR (2018).  

O VPL do sistema composto pelo modelo canadense apresentou valor positivo o que, 

segundo Torres e Diniz Jr. (2013), classifica o empreendimento como economicamente viável. 

O investimento teve um tempo de retorno de 2 anos, 8 meses e 18 dias, assim, a partir deste 

período o proprietário passa a ter uma “verdadeira” economia com custos energéticos podendo 

reverter o valor economizado para outras áreas da propriedade.  

A taxa interna de retorno também se mostrou favorável a implantação deste tipo de 

sistemas, pois esta apresentou valor positivo e igual a 48%, sendo aproximadamente 3,6 vezes 

maior que a TMA. De acordo com Hirschfeld (2015), como a TIR do empreendimento mostrou-

se superior à TMA o investimento é economicamente viável. 

A depreciação dos equipamentos também foi analisada, porem ela incide apenas sobre 

o fluxo de caixa indireto, não tendo efeito sobre o fluxo monetário. Sendo assim os resultados 

obtidos permanecem inalterados, independentemente da depreciação dos equipamentos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os biodigestores constituem uma grande alternativa para gerar economia em 

propriedades rurais, além de ser uma boa opção para o tratamento de resíduos das fazendas, 

podendo tratar os resíduos animais e sanitários gerados pela propriedade.   

A análise da viabilidade econômica da implantação dos dois sistemas de produção e 

purificação de biogás, mostrou que a inviabilidade da implantação de biodigestores de modelo 

indiano, construído em alvenaria revestida com aditivo impermeabilizante e gasômetro de aço 

carbono. Um dos motivos para esta conclusão é o consumo energético médio é inferior a 35 

KWh é inviável, podendo ser estudada a possibilidade de construção com materiais mais 

baratos. 

Em relação ao modelo canadense, construído em alvenaria revestida com aditivo 

impermeabilizante e campana de manta geotérmica de PVC, constatou-se ser um 

empreendimento rentável, gerando uma economia anual de R$ 21.214,24, compensando o 

investimento inicial em menos de 3 anos, após sua implantação. Confirma-se assim, o cenário 

que afirma que o biodigestor canadense é o mais utilizado no brasil e no mundo, devido sua 

eficiência e rentabilidade. 

Como os custos de manutenção de ambos os modelos foram estimados de maneira 

preliminar, para trabalhos futuros pode-se realizar um estudo mais aprofundado, levando em 

consideração o desgaste do corpo do biodigestor, provocado pela utilização diferentes tipos de 

biomassa e pelas condições climáticas do local de implantação.  

Também, para um futuro estudo, sugere-se a realização de uma análise de viabilidade 

da implantação de uma cadeia de comercialização e distribuição do biofertilizante produzido e 

também a utilização de outros matérias na construção dos biodigestores a fim de aumentar a 

economia gerada. 
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APÊNDICE A – Projeto estrutural do biodigestor modelo Indiano. 
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APÊNDICE B – Projeto estrutural do biodigestor modelo Canadense. 
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APÊNDICE C – Projeto estrutural do purificador de gás ws. 
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APÊNDICE D – Planilha de Custo biodigestor modelo Indiano. 
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APÊNDICE E – Planilha de Custo biodigestor modelo canadense. 
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APÊNDICE F – Planilha de Custo purificador ws. 

 


