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RESUMO  

  

O biogás vem ganhando espaço como fonte de energia renovável, sendo assim, sua 
utilização nas pequenas propriedades rurais que possuem suinocultura é uma forma 
de energia sustentável através de esterco das propriedades rurais, por meio de 
biodigestores. A utilização do biogás pode favorecer o agricultor tanto na parte de 
energia elétrica para a propriedade, como uma renda extra, para a família, com a venda 
da energia de sobra produzida. O processo de utilização de esterco dos verticais para 
formação de biogás é limpa e no final o agricultor tem duas formas de gerar renda, 
uma com o biogás e a outra com o biofertilizante que pode ser usado nas lavouras da 
propriedade ou ser vendido para outros agricultores. O objetivo deste trabalho é 
mostrar o funcionamento do biogás, o custo benefício da utilização dele e mostrar a 
instalação e mudanças necessárias no vertical e no terreno, para a instalação do 
biodigestor. O trabalho foi realizado em Videira do dia 30/04/2019 a dia 27/04/2019. A 
produção do biogás pode ser uma grande saída para o tratamento dos dejetos dos 
animais das propriedades rurais. 

 

Palavras-chave: Energia renovável. Biogás. Sustentável. Suinocultura.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

ABSTRACT  

 

Biogas has been gaining ground as a source of renewable energy, so its use in small 
farms that own pig farming is a form of sustainable energy through manure from rural 
properties, through biodigesters. The use of biogas can favor the farmer both in the 
share of electric energy for the property, and an extra income, for the family, by selling 
the surplus energy produced. The process of using manure from vertical to biogas 
formation is clean and in the end the farmer has two ways of generating income, one 
with biogas and the other with the biofertilizer that can be used in the crops of the 
property or be sold to other farmers . The objective of this work is to show the operation 
of the biogas, the cost benefit of using it and to show the installation and necessary 
vertical and terrain changes, for the installation of the biodigester. The work was carried 
out in Videira from 04/30/2019 to 04/27/2019. The production of biogas can be a great 
outlet for the treatment of animal waste from rural properties. 
 

Keywords: Renewable energy. Biogas. Sustainable. Pig breeding.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

O uso de fontes renováveis de energia não é um assunto novo. De fato, os 

primeiros aproveitamentos datam de muitos séculos atrás, fazendo parte da própria 

história da humanidade. Mais recentemente, o aproveitamento destas fontes recebeu 

incontáveis melhorias tecnológicas e a crescente demanda por alternativas 

energéticas, e principalmente sustentáveis, fez que com essas antigas tecnologias 

fossem revisitadas e adaptadas (DUPONT et al., 2015, p. 73).  

No Brasil as usinas hidrelétricas são as maiores geradoras de eletricidade, 

apesar de ser uma energia limpa e emitir baixos níveis de gases efeito estufa elas 

causam grandes impactos ambientais e sociais. Sendo que outras fontes renováveis 

de menor impacto ambiental podem e devem ter um papel mais relevante na matriz 

energética brasileira (WWF-BRASIL, 2012).  

Assim como a biomassa é um recurso renovável de matéria orgânica tanto de 

origem animal ou vegetal e vem sendo bastante utilizada internacionalmente e 

nacionalmente como fonte de energia, é uma ótima aliada para diminuir o uso de 

energias não renováveis e energias renováveis que causam de alguma forma um 

grande impacto ambiental (ENERGIA INTELIGENTE, 2015).  

O foco deste trabalho será mostrar os sistemas construtivos para o 

aproveitamento do biogás como fonte de energia na suinocultura, para porcos 

terminais (porcos que vão para o abate) de pequenas propriedades rurais.  

O biogás é um combustível gasoso com conteúdo energético elevado. Pode ser 

utilizado para geração de energia elétrica e contribuindo para a redução de custos na 

propriedade. Na ação de micro organismos que agem sobre os dejetos realizando a 

fermentação produzindo biogás e estabilizando os dejetos. Mostrando um avanço na 

era de busca sustentável nas atividades de produção, produzindo um produto de 

respeito, onde pode se gerar energia e fazendo economia no meio rural. Na 

suinocultura os dejetos possuem um potencial para a produção do biogás, onde mais 

de 70% dos sólidos encontrados nos excrementos de suínos totais são voláteis com 

potencial para o gás. As estimativas brasileiras para a produção do biogás, através da 

fermentação dos dejetos suínos, mostra uma grande importância que poderá ocupar 

na matriz energética do país. Ainda deve-se analisar diminuição no efeito estufa, 
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redução dos impactos ambientais, produzindo assim um efluente menos impactante 

com grande utilidade na atividade agrícola (SUINOCULTURA 2016). 

 Sendo assim teria a viabilidade para uma instalação de biodigestor para 

produção de biogás na suinocultura dos pequenos agricultores?  

Justifica-se a realização deste trabalho a grande quantidade de suínos 

existente na região, dando uma finalização sustentável para os dejetos dos mesmos.  

O objetivo geral deste trabalho de conclusão de curso é realizar um estudo das 

melhorias construtivas nos verticais de suinocultura para que possa ser aproveitado o 

biogás como fonte de energia. Logo, os objetivos específicos são:   

  

a) Analisar o funcionamento do biogás na suinocultura.  

b) Analisar o custo benefício da utilização do biogás como fonte de energia.  

c) Mostrar a instalação do vertical e as mudanças feitas e necessárias no vertical 

e no terreno, para a instalação do biodigestor. 

  

Adotou-se o estudo de caso como metodologia que no TCC 1 será comentado 

sobre o assunto e no TTC 2 será escolhido um vertical para estudo, depois será 

realizado os cálculos para ver a viabilidade da implantação de um biodigestor para os 

agricultores de suinocultura, também será mostrado as mudanças que serão 

necessárias fazer para se instalar um sistema de biogás. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

  

Neste item, será abordado o referencial teórico do biogás como fonte de energia 

em verticais de suinocultura padrão, bem como brevemente alguns tipos de energia 

renováveis para um maior entendimento sobre o assunto abordado. Além da descrição 

dos materiais e métodos que serão utilizados posteriormente no TCC II.  

  

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO   

  

2.1.1 Energias Renováveis  

  

Estudos para utilização das fontes renováveis de energia estão merecendo 

cada vez mais atenção na busca de soluções para os problemas gerados pelo mundo 

moderno. Dentre esses problemas, destaca-se a crise energética trazendo 

preocupações tanto pelo fato de que muitas pessoas, principalmente nas áreas rurais, 

ainda não são beneficiadas pelos recursos energéticos disponíveis, quanto pela 

deficiência crescente verificada no atendimento da demanda cada vez maior. Este 

fenômeno por si só é suficiente para justificar a necessidade de se buscarem novas 

fontes renováveis de energia (ELIANA WALKER, 2011).   

As fontes renováveis apresentam uma vasta coleção de tecnologias, cada uma 

com características e custos diferentes para a produção de eletricidade. Algumas 

ainda estão em processo de desenvolvimento técnico e são menos competitivas que 

outras, como por exemplo, a energia solar tem um custo mais elevado que a energia 

eólica e a energia geotérmica. Além disso, nem todas possuem os mesmos benefícios 

econômicos, sociais e ambientais. A utilização de biomassa envolve uma classe de 

produtores bem diferente daquela que explora recursos hidrelétricos ou geotérmicos 

(JANNUZZI, 2000, p. 46).  

Fontes de energias renováveis são capazes de manter- se disponíveis por 

longo prazo, contendo recursos que se regeneram ou se mantem ativos 

permanentemente, sendo assim, fontes de energia renováveis são aquelas com 

recursos não esgotáveis (PENA, 2014). Elas podem contribuir para o desenvolvimento 

social e econômico, para o acesso à energia, para a segurança energética, bem como 

na mitigação das mudanças climáticas e na redução de problemas ambientais e de 
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saúde causados pela poluição do ar, alcançando, assim, todas as dimensões do 

desenvolvimento sustentável (UZAI, 2012, p. 24).  

Existem alguns tipos de energias renováveis, tais como, a energia solar, energia 

eólica, energia hidroelétrica, biomassa e outras fontes de energias renováveis que não 

vem sendo muito utilizadas.   

  

2.1.1.1 Energia solar  

  

A energia solar deve ser tratada de duas formas básicas, por meio de sistemas 

fotovoltaicos autônomos, que são os painéis solares para a geração de eletricidade 

direta, e pelos coletores solares, que atuam do lado da demanda. Com estes sistemas, 

o aquecimento da água, por exemplo, acaba substituindo a geração de eletricidade 

para o uso do chuveiro elétrico, um dos maiores vilões nos gastos domésticos com 

eletricidade (BAITELO, 2010, p. 60).   

A energia solar provém da luz e do calor do Sol e é utilizada por diferentes 

meios de tecnologia que se encontram em constante evolução, assim como, o  

aquecimento  solar,  a  energia  solar fotovoltaica, a energia hélio térmica, a arquitetura 

solar e a fotossíntese artificial. Estas novas tecnologias são denominadas ativas ou 

passivas. Usa-se painéis fotovoltaicos e coletores solares térmicos para aproveitar a 

energia solar e são considerados técnicas ativas. As técnicas passivas são, a 

orientação de um edifício para o Sol, a seleção de materiais com massa térmica 

favorável ou propriedades translúcidas e projetar espaços que façam o ar circular 

naturalmente (PINTO, 2014). 

 

Figura 1 - Painel Solar  

  
Fonte: Portal Solar (2018)  
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2.1.1.2 Energia eólica  

  

Desde a antiguidade este tipo de energia é utilizado pelo homem, 

principalmente nas embarcações e moinhos, pois é a energia gerada pelo vento. 

Atualmente, a energia eólica, embora pouco utilizada, é considerada uma importante 

fonte de energia por se tratar de uma fonte limpa (não gera poluição e não agride o 

meio ambiente) (SUA PESQUISA, 2018).  

A produção da energia eólica se dá a partir da força dos ventos, sendo gerada 

por meio de aero geradores. Neles, a força do vento é captada por hélices ligadas a 

uma turbina que aciona um gerador elétrico. Com o passar do tempo, utilizaram a força 

dos ventos não só para gerar força mecânica, mas também energia elétrica. Com o 

avanço tecnológico, os aero geradores tornaram-se aptos a gerar uma quantidade 

maior de energia, até que surgiram as primeiras usinas eólicas (CASA DOS VENTOS, 

2018).  

  

Figura 2 - Usina Eólica  

  
Fonte: Casa dos ventos (2018)  

  

2.1.1.3 Energia hidrelétrica  

  

A energia hidrelétrica é obtida através do aproveitamento do potencial 

hidráulico de um rio. Para que esse processo seja realizado é necessária a construção 

de usinas em rios que possuam elevado volume de água e que apresentem desníveis 

em seu curso (CERQUEIRA; FRANCISCO, 2018).  
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A geração hidrelétrica está associada à quantidade de água disponível em 

determinado período e à altura da queda. Quanto maior os volumes de queda, maior 

o potencial de aproveitamento na geração de energia elétrica, a vazão do rio depende 

de suas condições geológicas, como largura, inclinação, tipo de solo, obstáculos e 

quedas. Depende também da quantidade de chuvas que o alimentam, o que faz sua 

capacidade produtiva variar durante o ano (RIOS VIVOS, 2018).  

  

Figura 3 - Usina Hidrelétrica  

  
Fonte: Vans Foz (2018)  

  

2.1.1.4 Biomassa  

  

A biomassa é a energia gerada pela decomposição da matéria orgânica, para 

produzi- la utiliza- se o esterco, resto de alimentos, resíduos agrícolas que produzem 

metano. Transforma-se em energia através de processos de combustão, gaseificação, 

fermentação ou na produção de substancias liquidas. Ela é uma energia renovável 

que fornece energia e auxilia na diminuição de CO2 na atmosfera, a bioenergia é 

convertida em três produtos: eletricidade, calor e combustível (FONTES DE 

ENERGIA, 2018).   

A biomassa é o combustível “mais” inesgotável e renovável que se conhece. 

Ela é criada, continuamente, com base na energia solar, da mesma maneira que foi a 

ação do Sol que gerou o petróleo e o carvão (BARREIRA, 2011, p. 8).  

Para cada tipo de biomassa e para cada tipo de aplicação térmica cabe a 

necessidade de processar adequadamente a biomassa. A figura 4 apresentada 
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abaixo, descrever as etapas envolvidas e um resumo do processo necessário para 

utilizar a biomassa para geração de energia.  

 

Figura 4 - Roteiro de conversão da biomassa em energia  

 

Fonte: Lippel (2018) 

 

No processo estudado a biomassa, esterco de porco, passa por um processo 

biológico, por fermentação anaeróbica, se transformando em biogás, ele então 

passa por um processo térmico que é no gerador e se transforma em energia para 

uso.  

A biomassa pode ser obtida de vegetais não- lenhosos, de vegetais lenhosos, 

como é o caso da madeira e seus resíduos, e também de resíduos orgânicos, nos 

quais encontramos os resíduos agrícolas, urbanos e industriais. Assim como também 

se pode obter biomassa dos biofluídos dos, como os óleos vegetais (por exemplo, 

mamona e soja) (CORTEZ et al., 2008, p. 18).  

O biogás é um gás inflamável gerado a partir da mistura de dióxido de carbono 

e metano, por meio da fermentação da matéria orgânica através de bactérias 

fermentadoras. A fermentação acontece em determinados níveis de temperatura, 

umidade e acidez (FREITAS, 2018).  

Os principais componentes da decomposição do biogás são o metano (CH4) 

(50% a 75% do volume total), o gás carbônico (CO2) (25% a 50% do volume total) em 

menores concentrações ocorre a geração de gases como o sulfeto de hidrogênio 

(H2S), vapor de água (H2O), hidrogênio (H2), amoníaco (NH3). Existem muitos tipos 
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de matéria orgânica (biomassa) na natureza e cada uma possui uma composição 

diferente da outra, a concentração de cada gás depende principalmente da matéria 

orgânica que sofre a decomposição e do meio onde isso acontece (PORTAL DO 

BIOGAS, 2016).  

  

A geração de energia a partir do biogás é uma maneira de produzir energia 
elétrica limpa (energia térmica, elétrica e/ ou automotiva), buscando reduzir 
os impactos globais gerados pela queima dos resíduos sólidos urbanos. A 
contribuição ambiental mais significativa é a da redução de emissões dos 
gases de efeito estufa (GEE), por meio da conversão do metano gerado em 
dióxido de carbono (PASQUAL, 2014).  

  

Figura 5 - Resíduos utilizados para a biomassa  

 

Fonte: Eco eficiência (2012)   

  

2.1.2 Suinocultura  

    

No Brasil a criação de porcos começou em 1532, quando Martin Afonso de 

Souza trouxe os primeiros porcos para cá. As primeiras raças foram Alentejana, 

Transtagana, Galega, Bizarra, Beiroa, Macau e China. Com o passar do tempo e o 

crescimento da criação foi se aperfeiçoando as raças, e melhorando a genética 

naturalmente, a suinocultura passa por transformações e avanços tecnológicos 

ganhando assim o mercado nacional e internacional (FOCO RURAL, 2013). 
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2.1.2.1 O que representa   

  

A suinocultura tem grande importância social e econômica para o Brasil, Santa 

Catarina é o maior produtor de carne suína, segmento que apresenta destaque no 

agro negócio brasileiro. Este lugar possibilitou a criação do dia do suinocultor, pela Lei 

12635/2012, que é comemorado no dia 24 de julho (FOCO RURAL, 2013).  

  

2.1.2.2 Pocilgas, verticais   

  

Antigamente os suínos eram criados em chiqueiros sem condições sanitárias 

adequadas ao bem-estar e à saúde do animal. Com o passar do tempo surgiram 

instruções normativas para a construção de uma pocilga permitindo a correta 

higienização local, conforto animal e sanidade do pantel (grupo de animais de boa 

qualidade). Os suínos precisam de instalações limpas e secas, que não permita a 

exposição a doenças e os protejam das condições climáticas severas. Devem ser 

criados em pocilgas com espaço adequado para se movimentarem tranquilamente, 

normalmente usa-se 4,65m² por animal (OLIVEIRA, 2016).  

  

2.1.2.3 Sistema construtivo  

  

As construções dos verticais (chiqueiros) devem ser definidos fazendo um 

estudo detalhado do clima da região e do local onde será implantada determinar as 

altas e baixas temperaturas, umidade do ar, direção e intensidade do vento, tudo isso 

para o bem estar dos suínos. Estes são homeotérmicos, regulam a temperatura 

corporal, mas somente se a temperatura ambiente estiver dentro de certos limites. O 

aperfeiçoamento das instalações adota-se técnicas e equipamentos de 

condicionamento térmico ambiental superando os efeitos prejudiciais de alguns 

elementos climáticos, possibilitando alcançar bom desempenho produtivo do animal 

(KUNZ et al., 2003).  
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2.1.2.4.1 Princípios básicos   

  

Para ter uma zona de conforto térmicos dos animais e aproveitar as condições 

naturais do clima, alguns aspectos devem ser analisados: localização, orientação e 

dimensões das instalações, coberturas, área circulante e sombreamento (KUNZ et al., 

2003).  

 

a) Localização  

 

A área escolhida deve permitir instalação da locação e de sua possível 

expansão conforme as exigências ambientais e do projeto. O local selecionado deve 

aproveitar a circulação do ar e ser instalada a principal na direção do vento. O 

afastamento entre as instalações deve ser suficiente para que uma não barre a 

ventilação da outra, recomenda-se afastamento 10 vezes a altura da instalação entre 

as duas primeiras, sendo que da segunda em diante deverá ter afastamento de 20 a 

25 vezes a altura.  

  

Figura 6 - Esquema da distância mínima entre instalações.  

  

Fonte: Kunz et al. (2003)  
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b) Orientação   

 

O sol não é imprescindível na suinocultura, se possível é melhor evitar ele 

dentro das instalações. Devem ser construídos com eixo longitudinal no sentido leste- 

oeste, nesta posição a sombra vai incidir embaixo da cobertura e a carga de calor será 

a menor possível na instalação durante as horas mais quentes do dia. Tomar cuidado 

na escolha do material para a cobertura para não tornar um coletor solar, por mais 

que se oriente a construção corretamente em relação ao sol haverá radiação solar em 

seu interior em algumas horas do dia, providenciar dispositivos para evitar esta 

radiação.  

  

Figura 7 - Orientação da instalação em relação à trajetória do sol.  

  

Fonte: Kunz (2003)  

  

c) Largura   

 

A largura deve estar relacionada com o clima da região onde será instalada, o 

número de animais alojados, assim como, as dimensões e disposições das baias. 

Recomenda-se 10 m de largura em clima quente e úmido e 10 a 14 m largura para 

clima quente e seca.  
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d) Pé direito   

 

Favorece a ventilação e reduz a quantidade de energia radiante vinda da 

cobertura sobre os animais. Quanto maior o pé direito menor é a carga térmica 

recebida pelos animais. Regra geral pé direito 3m a 3,5m.  

  

e) Comprimento  

  

Deve ser estabelecido com base no planejamento da produção para evitar 

problemas com terraplanagem e sistemas de distribuição de água.  

  

f) Cobertura  

 

O telhado recebe a radiação solar, recomenda-se escolher material de 

resistência térmica, como a telha cerâmica. Na estrutura pode se usar madeira, 

metálica, pré-fabricada de concreto. A pintura do telhado sugerida é branca na parte 

superior e preta na parte inferior, antes de pintar deve lavar o telhado para maior 

fixação da tinta.  

 

g) Áreas circulantes   

 

É comum o pátio de grama em toda a área das instalações, pois reduz a luz 

refletida e o calor que penetra nas mesmas, evitando a erosão em taludes aterros e 

cortes.  

  

h) Sombreamento 

  

O emprego das árvores altas produz micro clima ameno nas instalações, devido 

à projeção de sombra sobre o telhado. Para as regiões de frio intenso no inverno deve 

plantar árvores que durante esta época as folhas caiam permitindo assim o 

aquecimento da cobertura e no verão sua copa compacta faça sombra no telhado 

diminuindo a carga térmica na instalação. Sendo assim, as árvores devem ser 
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plantadas nas laterais norte e oeste da instalação, mantidas desgalhadas na região 

do tronco para não perder a ventilação natural.  

 

Figura 8 - Uso de árvores como sombreiro 

 

Fonte: Kunz (2003)  

 

 

2.1.3 Uso de Energias Renováveis (biogás) na Suinocultura  

 

   O uso das energias está cada vez mais presente em nossas vidas, tanto nas 

cidades como no campo, estão sendo bem mais procuradas, ou por economia, ou por 

ser mais sustentável. 

  

2.1.3.1 Vantagens e desvantagens  

  

O biogás é considerado um biocombustível e uma fonte de energia renovável. 

Porem assim como ele representa vantagens, ele também apresenta algumas 

desvantagens (SUA PESQUISA, 2018).  

As vantagens do biogás são as seguintes (SUA PESQUISA, 2018):  

   

a) É considerada uma fonte limpa de energia, pois a emissão de gases poluentes 

e bem menor em comparação com a queima de combustíveis fósseis;  

b) É um importante substituto para os combustíveis derivados de petróleo  

(gasolina e diesel);  
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c) Através de geradores, pode ser usado para geração de energia elétrica;  

d) Instalado em propriedades rurais, pode ser uma fonte de renda para 

agricultores que podem vender o biogás;  

e) A produção de lixo orgânico pode ser revertida na geração de energia limpa.  

Portanto, dá uma finalidade útil aos aterros sanitários;  

f) Possibilita a geração de fertilizantes;  

g) É uma alternativa ao uso do GLP (gás de cozinha).  

   

   E as desvantagens são:  

  

a) O sistema de armazenamento é complexo e de valor elevado;  

b) O sistema de produção também de alto custo no Brasil;  

c) Há emissão de Dióxido de Carbono (CO2).  

  

2.1.3.2 Biodigestores  

  

Biodigestores são equipamentos simples, que aproveitam detritos para gerar 

biogás e bio fertilizante através da decomposição da matéria orgânica pela ação de 

bactérias anaeróbias. Geralmente são usados restos de alimentos, dejetos de animais 

e lixo acrescentando água para a formação do biogás (MUNDO ESTRANHO, 2011)  

 
Como o biodigestor, além de produzir gás, limpa os resíduos não 
aproveitáveis de uma propriedade agrícola e gera fertilizantes, é considerado 
por alguns como um poço de petróleo, uma fábrica de fertilizante e uma usina 
de saneamento, unidos em um só equipamento. Ele trabalha com qualquer 
tipo de material que se decomponha biologicamente sob ação das bactérias 
anaeróbias. Praticamente todo o resto de animal e vegetal é biomassa capaz 
de fornecer biogás através do biodigestor. Os dejetos animais são o melhor 
alimento para os biodigestores, pelo fato de já saírem dos seus intestinos 
carregados de bactérias anaeróbias. Os dejetos humanos também produzem 
biogás (BARREIRA, 2011, p.12).  

       

2.1.3.2.1 Modelo indiano   

  

Este modelo de biodigestor caracteriza-se por possuir uma campânula como 

gasômetro, a qual pode estar mergulhada sobre a biomassa em fermentação, ou em 

um selo d'água externo, e uma parede central que divide o tanque de fermentação em 
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duas câmaras. A função da parede divisória faz com que o material circule por todo o 

interior da câmara de fermentação.  

O modelo indiano possui pressão de operação constante, ou seja, à medida 

que o volume de gás produzido não é consumido de imediato, o gasômetro tende a 

deslocar-se verticalmente, aumentando o volume deste, portanto, mantendo a pressão 

no interior deste constante (DEGANUTTI et al., 2018).  

 

Figura 9 - Biodigestor modelo indiano 

 

Fonte: Eng química Santos SSP (2012) 

 

2.1.3.2.2 Modelo chinês  

  

Formado por uma câmara cilíndrica em alvenaria (tijolo) para a fermentação, 

com teto abobado, impermeável, destinado ao armazenamento do biogás. Este 

biodigestor funciona com base no princípio de prensa hidráulica, de modo que 

aumentos de pressão em seu interior resultantes do acúmulo de biogás resultarão em 

deslocamentos do efluente da câmara de fermentação para a caixa de saída, e em 

sentido contrário quando ocorre descompressão. Este é constituído quase que 

totalmente em alvenaria, dispensando o uso de gasômetro em chapa de aço, 

reduzindo os custos, contudo, podem ocorrer problemas com vazamento do biogás 

caso a estrutura não seja bem vedada e impermeabilizada (DEGANUTTI et al., 2018).  
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Figura 10 - Modelo biodigestor chinês 

 

Fonte: Educação ambiental em ação (2012) 

 

2.1.3.2.3 Modelo batelada   

  

Trata-se de um sistema bastante simples e de pequena exigência operacional. 

Sua instalação poderá ser apenas um tanque anaeróbio, ou vários tanques em série. 

Esse tipo de biodigestor é abastecido de uma única vez, portanto não é um biodigestor 

contínuo, mantendo-se em fermentação por um período conveniente, sendo o material 

descarregado posteriormente após o término do período efetivo de produção de 

biogás (DEGANUTTI et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28  
    

Figura 11 - Modelo biodigestor batelada 

 

Fonte: Eng química Santos SSP (2012) 

  

2.2 METODOLOGIA   

  

A metodologia foi elaborada no período de 30/04/2019 à dia 27/05/2019, sendo 

realizado pesquisa através de livros, internet, visita ao lugar onde será o estudado a 

viabilidade de implantação do biogás.  

  

2.2.1 Identificação da área de estudo  

    

O vertical em estudo está localizado na cidade de Videira, Santa Catarina, no 

interior da cidade, na comunidade de Vista Alegre, entre as cidades de Videira e 

Fraiburgo, nas coordenadas, 26º59'37.9"S e 51°03'33.9"W.  

Metragem do chiqueiro 54 metros de comprimento, 8 metros de largura e a 

altura de 2,30 metros até a forração, da forração até a cumeeira tem mais 1,5m, 

totalizando 3,80 metros de altura.  

  
 
 
 
 

 



29  
    

Figura 12 - Imagem terreno da implantação do biogás  

  
Fonte: Google maps (2018)  

  

  

2.2.2 Demanda da propriedade   

  

Quantidade máxima de porcos da propriedade é de 360 animais, geralmente 

nos lotes vem de 315 à 330 por causa da lei do bem estar animal, tem taxa de 

mortalidade de aproximadamente 2% cada lote.  

  

2.2.2.1 Produção de esterco  

  

A Tabela 1 apresenta para vários animais: a produção média de dejetos por dia, 

o potencial de geração de biogás, o equivalente do biogás em gás de cozinha (GLP) 

e o equivalente em energia elétrica (kWh).  

 

 

 

 

 



30  
    

Tabela 1 – Índices de produção de biogás, GLP e kWh  

N  Animal  Dejeto 

(kg/dia)  

Biogás 

(m³/dia/animal)  

GLP  
(kg/dia)  

Energia 

(kWh/dia)  

1  
Suínos –  

terminação  
7*  0,08  0,03  0,08  

2  Suínos – matrizes  16*  0,19  0,08  0,19  

3  Bovinos de leite 45*  0,54  0,22  0,54  

4  Bubalinos 25  0,60  0,24  0,60  

5  Caprinos/ Ovinos  2,8  0,07  0,03  0,07  

6  Equinos 10  0,36  0,14  0,36  

7  Galinha 0,09  0,01  0,00  0,01  

8  Cachorros 0,33  0,03  0,01  0,03  

9  Elefante 90,6  6,43  2,57  6,43  

10  Humano 0,25  0,01  0,00  0,01  

* Fezes e urina  
Fonte: Blog BGS (2013)  

 
 

  Na tabela 1 mostra a quantidade de dejetos produzidos por um porco durante 

um dia, no caso do vertical que está sendo estudado são 7kg de dejetos dia, para os 

cálculos será utilizado 4kg de dejetos, retirando a parte da urina que muitas vezes 

evapora antes de chegar ao biodigestor. 

 
 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

  

2.3.1 Dimensionamento do sistema  

 

   Nesta parte do trabalho será mostrado como foi feito o dimensionamento do 

trabalho. 

  

2.3.1.1 Cálculos  

 

Primeira parte dos cálculos é quanto a propriedade pode produzir. 

  

Para uma propriedade com 315 suínos em terminação, por exemplo, é possível 

produzir 25,2 m³ de biogás, 9,45 kg de GLP ou gerar 25,2 kWh de energia elétrica por 

dia:  
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Biogás – 315 x 0,08 = 25,2 m³                                                                            (01) 

  

GLP – 315 x 0,03 = 9,45 kg                                                                                 (02) 

  

Eletricidade – 315 x 0,08 = 25,2 kWh.                                                                (03) 

  

Em um mês isto significa 13 botijões de 13 kg de GLP ou 480 kWh de energia 

elétrica (BLOG BGS, 2013).  

Esta segunda parte é o volume no biodigestor. 

 

 Produção média de dejetos por suíno em fase final de terminação: +/- 4 

kg/dia, na parte do biodigestor desconsidera os resíduos líquidos só faz o cálculo 

com a parte solida. Recarga máxima a cada 2 dias: 13% da capacidade volumétrica 

final; (Emater-RS/Ascar 2013). 

Cálculo: 

315 cb. X 4 kg = 1.260 kg/dia de dejetos x 2 dias (Período recarga) = 2.520kg     (04) 

Recarga: 

13% = 2520kg                                                                                                          (05)      

100% = x 

x = 19384,62 kg ou +/- 20 m³ de capacidade volumétrica total 

  

 A medida do biodigestor planejado é de 25,12m³, foi planejado maior, para não 

vazar esterco no futuro. 

 

2.3.2 Mudanças a serem feita, para a instalação do biodigestor 

 

Nesta parte será mostrado como é a instalação de um biodigestor, o que será 

mudado no vertical, o orçamento e a destinação do biofertilizante. 

   Para a instalação de um biodigestor em uma propriedade que trabalhe com 

suinocultura, não precisa fazer nenhuma mudança dentro do vertical, o chiqueiro que 

está sendo estudado vaza água pelos bebedouros, mas neste caso não terá problema 

porque para produzir o biogás é necessário água para o processo. No processo de 
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produção do biogás para os dejetos de suinocultura o ideal é um litro de água para 

um litro de dejeto. Água demais para o processo de produção do biogás não dá 

resultados bons.  

    

2.3.2.1 Onde instalar  

 

Para instalar um biodigestor, independente do modelo escolhido, deverá 

seguir algumas regras básicas: (BARREIRA, 2010) 

a) A instalação do biodigestor deve ser feita o mais próximo possível das 

construções, para poupar a quantidade de tubos, deve ser instalado com 

declive em relação ao chiqueiro. A inúmeras possibilidades de escolha para 

instalar o sistema, escolha do lugar, isso deve partir das necessidade do 

produtor, condições da propriedade, e usar a criatividade. 

b) A temperatura no biodigestor deve ser mantida em torno de 35ºC.. Nas 

regiões frias isola-se o biodigestor com lã de vidro, isopor ou outros 

impermeabilizantes. Aqui no Brasil o simples fato do biodigestor ser 

construído em baixo da terra já cumpre a função. O ideal é que o 

biodigestor seja construído onde fique exposto ao sol na maior parte do dia. 

No sul do país a fermentação varia de 60 a 90 dias no inverno e de 40 a 60 

dias no verão. 

 

2.3.2.2 Orçamento para construir o biodigestor 

 

   O orçamento deste biodigestor é com base nos materiais de construção, 

pesquisados em lojas de Videira. 
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Tabela 2 - Material para o biodigestor 

Quantidade Unidade Material  Valor Unitário  Valor total 

5800 unidade Tijolo maciço 1,33  R$   7.714,00  

1 M³ Areia 139,87  R$      139,87  

1 M³ Pedra  104,87  R$      104,87  

8 saco Cimento 50kg 31,43  R$      251,44  

2 Kg Arame 10,98  R$         21,96  

5 barra Ferro 5/16 27,11  R$      135,55  

16 barra Ferro 4,2 8,48  R$      135,68  

18 metros Tubo 100 8,98  R$      161,52  

   Total=    R$   8664,89 
Fonte: Próprio autor 

 

 Para a construção do biodigestor será preciso abrir um poço de 2,50 de 

profundidade e 4,60 de largura, na parte da base terá uma malha de ferro e 

estrivamento com ferro 4,2 amarada com arame recozido, colocando então 15cm de 

concreto na base para depois começar a subir as paredes que serão de tijolo maciço 

para melhor compactação da construção. Para a base estrutural, viga de baldrame, 

usa-se ferro 5/16. Quando estiver tudo pronto, esperar dar a cura para colocar a 

cúpula em seu devido lugar. 

Material para construção da cúpula, será em estrutura de alumínio com 

revestimento de policarbonato compacto de 4mm, para não oxidar com o metano. 

Valor da cúpula 2780,00. 

   Os materiais não oxidam com o metano, quando são bem instalados, a 

manutenção pode ser feita de 3 a 3 anos. A limpeza do biodigestor deve ser feita de 

6 e 6 meses para a melhor produção do biogás. 
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Imagem 13 – Planta Baixa Biodigestor 

 

Fonte: Próprio autor 

 Imagem 12, planta baixa do biodigestor, mostra como ele é por dentro, a saída 

e a entrada dos dejetos. 

 

 

Imagem 14 – Localização do biodigestor no terreno  

 

Fonte: Próprio autor  
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Na imagem 13 é para mostrar onde o biodigestor vai ficar o biodigestor, onde é 

a caixa de saída do esterco. 

 

Imagem 15 – Baias dos porcos, saída de esterco do vertical 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 

2.3.3 Biofertilizantes  

 

A utilização do esterco dos porcos na produção já é feita sem ter os 

biodigestores, de forma mais poluente por causa do gás metano.   

   Biofertilizante é o produto que vai para a fossa, o resto que sobra dos dejetos 

é muito bom como fertilizante para a lavoura dos agricultores, ele fortalece a terra 

podendo evitar a erosão, deixa a terra úmida para o plantio, o odor é relevante 

comparado ao começo do processo. 

   Este biofertilizante o agricultor pode usar nas suas lavouras, para dar melhores 

resultados na produção. Pode ser vendido para outros agricultores como fertilizante, 

ou até mesmo se o proprietário tiver espaço para fazer lagoas de tratamento ele pode 
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tratar o biofertilizante como se fosse esgoto e transformar ele em água para uso na 

propriedade.  
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3 CONCLUSÃO  

  

Em meio ao levantamento dos dados apresentados na pesquisa bibliográfica 

do presente Trabalho de Conclusão de Curso, percebe-se que o biogás está sendo 

procurado como fonte de energia, além de ser renovável é uma forma de saneamento 

na parte da suinocultura, na destinação dos dejetos e no aproveitamento da energia 

gerada pela fermentação do esterco.  

 A utilização do biogás nas pequenas propriedades de suínos poderá ser de 

grande investimento futuro, viabilizando o custo benefício do projeto e instalação do 

sistema.  

 

Os sistemas construtivos deste projeto é viável para todos os suinocultores da 

região de Videira, pela demanda de suínos existentes na região o sistema é de fácil 

implantação, se bem instalado a manutenção pode ser feita de 3 em 3 anos. Para o 

melhor aproveitamento do biogás a limpeza deve ser feita de 6 em 6 meses. 

Acredito que vale a pena o pequeno produtor investir no instalação de um 

biodigestor, tendo em sua propriedade, energia sustentável e em vários casos renda 

extra.  
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MEMORIAL DESCRITIVO DO BIODIGESTOR 
 

   Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos 

materiais a serem empregados implantação de um biodigestor em uma propriedade 

de suinocultura.  

   O biodigestor será de 25,12m³, será utilizado materiais de qualidade e será feito 

por profissionais capacitados para o trabalho. Sempre com a orientação de um 

engenheiro. 

 

1- POÇO 

O poço para a instalação do biodigestor será aberto manualmente, por pessoas 

qualificadas para o trabalho. O poço terá que ter 4,60 de largura e 2,50 de 

profundidade. 

 

2- CONSTRUÇÃO PARTE DA BASE 

A construção começará com a parte do fundo, onde será colocado malha de 

ferro 4,2mm depois concretado com 15cm de concreto. 

 

3- PAREDES  

Será usado tijolo maciço para as paredes, em cima delas será feita uma viga 

de baldrame usando ferro 5/16. 

 

4- INSTALAÇÃO DOS CANOS  

A instalação dos canos será feita nas laterais nas paredes, para de o esterco 

possa entrar e o biofertilizante sair. 

 

5- INSTALAÇÃO DA CUPULA  

A cúpula será instalada quando todo o sistema estiver pronto. Ela será de 

alumínio revestida de policarbonato. 
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