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VOCÊ ENCONTRARÁ NESSE E-BOOK:

APROVEITE!

• A importância desse sistema;
• O que é um Biodigestor;
• Como funciona;
• Dimensionamento;
• Armazenamento e distribuição;
• Vantagens.

Conheça como funciona um sistema de Biodigestor e seus
benefícios



A utilização de biodigestor permite a redução dos custos com energia e adubação. Além dos benefícios à
natureza, os biodigestores produzem biogás e biofertilizante, o que permite a redução dos custos com
energia e adubação nas propriedades rurais.

Importância
Pode ajudar a diminuir o
impacto da agropecuária ao
auxiliar na correta destinação
dos dejetos dos animais



Com o aumento da preocupação

global com a preservação dos

recursos naturais e com a

minimização do impacto no meio

ambiente, a gestão dos resíduos

de forma sustentável vem se

destacando no cenário mundial.

Assim, novas alternativas estão

ganhando visibilidade, como por

exemplo, os biodigestores, os

quais oferecem uma maneira de

tratamento de resíduos orgânicos



Mas o que é um
Biodigestor?

São equipamentos de
fabricação relativamente
simples, possibilitando assim
o reaproveitamento de
detritos para gerar gás e
adubo, também chamado de
biogás e biofertilizante.

 



     Biodigestor da Marinha ou Canadense: 
 

Esse modelo de tipo horizontal, tem a largura
maior que a profundidade, no qual sua área de
exposição ao sol é maior, consequentemente
produz mais biogás. Sua cúpula de plástico
maleável é de PVC, que infla com a produção do
gás, que pode ser enviado para um gasômetro.
Devido ao seu custo benefício e a viabilidade de
implantação, tal modelo ganhou maior
visibilidade em relação aos modelos com
campânulas. No geral o processo é vantajoso
devido a constante produção de biogás
diretamente relacionado a carga diária de sólidos
voláteis..

Modelo do biodigestor



Como
funciona?

O biogás é definido como um gás natural proveniente da
fermentação anaeróbica (na ausência de ar) de dejetos
animais, resíduos vegetais e lixo industrial ou residencial em
condições adequadas de umidade. O biogás é composto
basicamente de dois gases, o metano que representa de 50 a
75% da mistura e gás carbônico, que representa de 25 a 40%
restantes. 



Como esse sistema funciona?
Biodigestor é o local onde ocorre a
fermentação da biomassa, e pode ser
um tanque, uma caixa ou uma vala
revestida e coberta por um material
impermeável. O importante é que, com
exceção dos tubos de entrada e saída,
o biodigestor deve ser totalmente
vedado, criando um ambiente
anaeróbio (sem a presença de
oxigênio) onde os microorganismos
degradam o material orgânico,
transformando-o em biogás e
biofertilizante.



Biofertilizante
Após a digestão anaeróbica no interior do biodigestor, o
material se transforma em biofertilizante, que apresenta
alta qualidade para uso agrícola. Trata-se de um adubo
orgânico, isento de agentes causadores de doenças e
pragas às plantas e contribui de forma extraordinária no
reestabelecimento do teor de húmus do solo, funcionando
como melhorador de suas propriedades químicas, físicas e
biológicas.



Biogás
O biogás é uma mistura gasosa de caráter combustível,
produzida através da digestão anaeróbia do material
orgânico presente em um substrato realizada por
bactérias na ausência de oxigênio. A produção de biogás
ocorre naturalmente em pântanos, mangues, rios e lagos,
produzindo principalmente os gases metano e carbônico
que são liberados para a atmosfera.



Dimensionamento

O dimensionamento do biodigestor rural é feito com base na quantidade e nos tipos de dejetos
gerados. Assim é realizado o cálculo do volume de carga necessário para suportar a produção diária
e sua permanência no período de retenção onde ocorre a fermentação. Já o sistema de geração de
energia, deve ficar em local protegido com uma distância segura em relação ao biodigestor, porém
com certa proximidade dos pontos de operação.

 



Instalação e armazenamento

 

A instalação de um biodigestor consiste basicamente em escavar um buraco no solo conforme o volume
dimensionado e um buraco maior na saída para armazenar o tonel de saída do biofertilizante. Por fim é
necessário abrir a manta de PVC sobre o buraco e enterra-la, onde o biogás é armazenado e posteriormente
distribuído. Para dimensionar esse volume do biodigestor é necessário conhecer o volume de carga diária e o
tempo de retenção hidráulica:

Vbiodigestor (m³) = Vcarga (m³/dia) x TRH (dias)  



VIABILIDADE AMBIENTAL
Atualmente muitos produtores enfrentam problemas com o
manejo de dejetos que na maior parte das vezes é feito de
maneira inadequada, gerando prejuízo ambiental e até mesmo
financeiro. Uma alternativa viável para contornar essa situação,
é a utilização de biodigestores.
A quantidade de dejetos descartados na natureza pode trazer
grandes  consequências como a contaminação da água e dos
solos, emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa,
atração de pragas como ratos, baratas, moscas e outros que
ameaçam diretamente a saúde dos seres humanos.
Tais materiais citados anteriormente ao serem devidamente
tratados viabilizam a obtenção de uma energia limpa e
renovável além de reduzir os impactos ambientais e atribuir
maior qualidade ao solo com a utilização de biofertilizante.
Outro fator essencial para a manutenção da sustentabilidade é
a conversão dos combustíveis utilizados, substituindo a lenha,
comumente usada por grandes produtores, pelo biogás.



Vantagens

Confira a seguir

Os biodigestores como uma fonte
abundante, não poluidora e
acessível de energia, o qual

permite a redução do consumo de
outras fontes de energia, com a
possibilidade de agregar renda,

através de energia gerada a
partir do biogás.



Biodigestor
Rural: 5

vantagens para
você investir

1- Tratamento adequado de dejetos
 

Um dos grandes gargalos da produção rural são os dejetos gerados. Quando não
possui o tratamento adequado, pode contaminar o solo, a água e o ar, ocasionando

danos à saúde do homem e dos animais.
 

2- Redução de moscas e mau cheiro
 

O biodigestor reduz a emissão de compostos que causam odores desagradáveis e
por se tratar de um sistema fechado, o número de moscas presentes na

propriedade rural também diminui, uma vez que o efluente gerado pelo biodigestor
não é atrativo a elas.

 
3- Facilidade de manejo

 
Um dos diferenciais do biodigestor é a sua facilidade de manejo. Podendo ser

realizado por qualquer pessoa após passar por um breve treinamento e instruções.
 

4- Biofertilizante
 

Os efluentes gerados pelo biodigestor podem ser utilizados como Biofertilizante,
reduzindo os custos com adubação, pois além de fornecer os principais nutrientes,

trás respostas rápidas por parte dos vegetais.
 

5- Biogás
 

Outra grande razão para se investir em um biodigestor é a possibilidade do uso do
biogás, que pode ser convertido em energia elétrica ou em energia térmica,

gerando, portanto uma agregação de valor econômico enorme para o produtor
rural.



A diversidade da utilização do biogás é bastante ampla, pode ser usado para geração de energia

elétrica e térmica, iluminação, como combustível para veículos, aquecimento, entre outras utilidades.

Em propriedades rurais quando não é utilizado para geração de energia, seja pelo alto custo de

implementação em propriedades pequenas ou por não conseguir suprir totalmente a demanda de

energia, o biogás é aproveitado no consumo doméstico substituindo o gás de cozinha, ou para

aquecimento.

Sendo assim, com todas as informações

citadas neste ebook, podemos observar

que o biodigestor se mostra uma boa

opção para quem busca economizar e ter

uma solução sustentável.

Por fim...

Acesse nosso site
www.biossistecjr.com.br

https://biossistecjr.com.br/


Muito obrigado por ter conferido nosso e-
book sobre Biodigestor Rural

E aí, bora fechar um projetinho?!

www.biossistecjr.com.br
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