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Resumo: Baseados na metodologia “Zero Emissions Research & Initiatives” os biossistemas 
integrados consistem na integração de atividades com o intuito de maximizar as variáveis do 
desenvolvimento sustentável fazendo com que os “outputs” de determinados processos sejam 
“inputs” de outros.  A presente pesquisa visa elucidar os conhecimentos sobre essa técnica 
de produção através da explanação sobre seu funcionamento nos aspectos técnicos e 
econômicos a partir de um modelo. A técnica em si visa eliminar os resíduos dos processos 
envolvidos. Iniciando com o tratamento de dejetos, produzindo insumos para um sistema de 
policultivo e reduzindo os níveis de poluição do efluente deste através da integração ao 
sistema hidropônico. O estudo preliminar realizado, utilizando ferramentas de modelagem 
computacional atestam um faturamento de R$39.441,00 por ano e taxa de retorno de 30,67% 
a.a. no biossistema, que demonstra ser uma técnica viável,  limpa e ambientalmente correta.   
Palavras-chave: Biossistemas; Impactos ambientais; Agronegócio. 

1. Introdução 

 Os modelos de desenvolvimento econômico, apesar das mudanças ao longo da história 
das sociedades, dirigindo-se para o consumo dos recursos naturais indiscriminadamente, ou 
seja, não havendo uma real preocupação com a sustentabilidade destes sistemas. Os impactos 
ambientais gerando conseqüências em âmbito local e/ou global. Tendo em vista as 
problemáticas ambientais geradas criou-se o conceito de desenvolvimento sustentável, que é a 
busca simultânea da eficiência econômica, da justiça social e da harmonia ambiental, segundo 
o Relatório Brundtland. Segundo este, a indústria deverá produzir mais com menos recursos, 
adotando tecnologias limpas e difundindo o conhecimento destas tecnologias 
(CASAGRANDE, 2003). 
 Tentativas de adequações ao desenvolvimento sustentável vem sendo praticadas em 
todas as localidades do mundo. Uma delas é o ZERI - “Zero Emissions Research & 
Initiatives”. O ZERI trata-se de uma rede global que procura soluções para os desafios 
mundiais, atuando de forma a conceituar os resíduos como recursos e buscar construir 
soluções inspiradas nos princípios de ciclos que a natureza utiliza. O conceito de Emissões 
Zero representa o entendimento de que todo e qualquer resíduo de um processo deverá 
constituir-se em insumo de um outro processo, agregando valor aos processos (ZERI, 2006). 
Defendendo assim uma mudança de paradigmas no conjunto das atividades econômicas, 
integrando os princípios e estratégias da qualidade total com os requisitos da qualidade 
ambiental, como base para promover um novo tipo de desenvolvimento que seja sustentável 
(CASAGRANDE, 2003). Dentro do contexto dessa metodologia está o conceito de produção 
baseado em biossistemas integrados. O conceito de biossistema integrado consiste na junção 
de segmentos da agroindústria, em que as saídas de um sistema são as entradas de outros, 
visando a maximização do uso de matéria – prima melhorando assim, em sua concepção total, 
os impactos ambientais de cada sistema (BEZERRA, 2002).  
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1.2 Objetivo 

A presente pesquisa visa elucidar os conhecimentos sobre biossistemas integrados 
através da explanação sobre seu funcionamento nos aspectos técnicos e econômicos, partindo 
de um modelo de produção.   
 

2. Metodologia 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre o manejo de cada cultura e processo 
envolvidos no estudo, e de biossistemas integrados. Assim como os investimentos e custos 
relativos aos segmentos de mercado analisados. Através dos dados obtidos nestas etapas 
anteriores foram realizadas simulações preliminares da produção através do software 
Superpro Design v. 4.9 tendo assim informações sobre as entradas e saídas de cada processo 
envolvido no biossistema. 

 

3. Biossistemas Integrados (B.S.I.) 

O B.S.I. pode ser entendido como um sistema através do qual se procura a 
maximização das varáveis do desenvolvimento sustentável aplicando métodos e técnicas que 
eliminem os resíduos produzidos em determinado processo produtivo, transformando-os em 
matérias primas úteis em outros processos, conforme visto anteriormente (CASAGRANDE, 
2003). Partindo dessa premissa o modelo de B.S.I., considerado para explanação no presente 
estudo, considera a integração da atividade de criação caprina, suína e avícola, ao policultivo 
e ao sistema hidropônico, considerando ainda a produção de microalgas como fator de 
integração. Como pode ser visualizado no fluxograma abaixo. 
 

 
 

Figura 1 – Fluxograma do Biossistema 
 

 Não foram abordadas as etapas de produção anteriores ao biodigestor, para efeito de 
simplificação do estudo. Dessas foram apenas consideradas a proveniência dos dejetos que 
servem de insumo para o processamento no biodigestor.  
 

3.1 Biodigestores rurais 
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Um biodigestor trata-se de um tanque protegido do contato com o ar atmosférico, onde 
a matéria orgânica é metabolizada por bactérias anaeróbias (GASPAR, 2003; DEGANUTTI, 
2001). Neste processo, os subprodutos obtidos são o gás (biogás) e o efluente que corresponde 
a uma parte sólida (biofertilizante) e outra líquida, que são separados por sedimentação.  O 
efluente líquido após separado é encaminhado para um tanque onde serve de insumo para a 
produção de microalgas. É uma tecnologia limpa, ambientalmente sustentável e resolve o 
problema de contaminação do solo e da água pelos dejetos advindos das criações, agregando 
renda ao produtor (FURTADO et al, 1998). 

 Embora seja usado, primordialmente, como fonte de energia e de fertilizantes 
orgânicos para produtores rurais, o biodigestor também pode ser enfocado como um sistema 
de tratamento de esgotos humanos para pequenas comunidades urbanas (BASTOS, 2003).  

Dentre os modelos de biodigestores rurais podemos citar três mais comuns: indiano, 
chinês e batelada. O primeiro modelo de biodigestor caracteriza-se por possuir uma 
campânula como gasômetro, podendo estar em um selo de água externo ou sobre a biomassa 
em fermentação. Assim como possui em seu centro uma parede que divide o tanque em duas 
câmaras. Já o chinês é formado por uma câmara cilíndrica para a fermentação, com teto 
abobado, impermeável, destinado ao armazenamento do biogás. Enquanto o biodigestor 
batelada caracteriza-se por sua instalação ser apenas de um tanque anaeróbio, ou vários 
tanques em série (DEGGANUTTI, 2001).  

Quanto à usabilidade dos três tipos de biodigestores citados, podemos considerar que 
os modelos indiano e chinês adequam-se melhor em propriedades em que há a disponibilidade 
de biomassa em curtos períodos, permitindo a coleta diária desta. Já a aplicabilidade do 
modelo batelada reside em propriedades onde a disponibilidade mencionada se dá em 
períodos mais longos (DEGANUTTI, 2001; GASPAR, 2003).  

Para o biossistema modelo aplicam-se o modelo indiano e o chinês. Apesar do 
biodigestor indiano apresentar-se de fácil construção, o gasômetro de metal pode encarecer 
seu custo final. Já o modelo Chinês é constituído quase que totalmente em alvenaria, 
dispensando o uso de gasômetro em chapa de aço, reduzindo os custos, embora a estrutura 
deva ser bem vedada e impermeabilizada, evitando assim vazamentos (DEGGANUTTI, 
2001).    
 

3.2 Algas Microscópicas 

A fase líquida do efluente advindo do biodigestor é escoada para um tanque de algas, 
como mencionado anteriormente, onde ocorre o desenvolvimento de algas microscópicas. 
Através do metabolismo autotrófico das algas, ocorrerá o aumento da quantidade de oxigênio 
dissolvido nesta fase líquida, que é advinda de um processo anaeróbico. A biomassa de algas 
produzida segue para um tanque de peixes, servindo de alimento para eles e dispensando o 
uso de ração (BEZERRA, 2002). 

O efluente do biodigestor poderia ser diretamente utilizado no sistema hidropônico 
devido as suas propriedades fertilizantes, porém podemos definir que além de propiciar a 
junção de outro sistema produtivo, a produção de microalgas se estabelece como o elo entre o 
processo do biodigestor e o cultivo de peixe e camarão, tornando-se, assim, de importância 
vital para os preceitos do biossistema integrado. Vale salientar também que os custos para 
produção de microalgas são relativamente baixos e a produtividade é elevada, ocorrendo de 
tal maneira que sua produção para alimentação na piscicultura é bastante vantajosa. 

  

3.3 Policultivo 

As microalgas provenientes do sistema anterior são utilizadas como ração no 
policultivo o que faz com que, dependendo da densidade de povoamento, seja dispensada a 
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utilização de ração para o complemento da alimentação, que é realizada com referência a 
produção de peixes. 

O policultivo consiste num sistema de criação com duas ou mais espécies no mesmo 
ambiente aquático de maneira a maximizar a produção e usando organismos que possuem 
diferentes habitats para alimentação e distribuição espacial aproveita-se melhor a área e o 
alimento do cultivo (FIGUEIREDO, 2006; SELVAM et al, 2005). Essa integração pode ser 
dada em vários níveis de acordo com sua complexidade relacionada ao comportamento das 
espécies e da relação que estas compartilham (VALENTI, 2002). 

Nos cultivos convencionais, os principais impactos ambientais causados são liberação 
de efluentes ricos em nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, liberação de efluentes 
ricos em matéria orgânica e sólidos em suspensão. introdução de substâncias tóxicas e drogas 
bio-acumulativas no ambiente, entre outros (Idem). Porém, esse tipo de cultivo faz com que 
em decorrência do alimento do camarão corresponder as fezes da tilápia, de forma que ocorra 
a transformação de poluentes em biomassa de alto valor econômico, como também uma 
redução no impacto ambiental ajudando a devolver a água do cultivo relativamente depurada 
(Idem). É um sistema que atende aos preceitos da aqüicultura moderna, voltada para a 
sustentabilidade do ambiente produtivo, permitindo a lucratividade do empreendimento sendo 
compatível com meio ambiente sadio (FIGUEIREDO, 2006). 

No sistema de produção considerado essa integração foi feita com a tilápia 
(Oreochromis niloticus), que ocupa a coluna d'água, o Pitu Havaiano (Macrobrachium 
rosenbergii), que ocupa o fundo do viveiro, admitindo as relações citadas anteriormente 
(Idem). 
  

3.4 Sistema Hidropônico 

Hidroponia é uma técnica agrícola, através da qual se cultivam plantas sem a 
necessidade do solo como fonte dos nutrientes necessários ao seu desenvolvimento (SBRT, 
2006). Esta fonte de nutrientes é substituída pela água do sistema de policultivo que passa 
para o sistema hidropônico orgânico atuando como solução nutritiva.  

É importante salientar que essa junção do policultivo com a hidroponia denomina-se 
aquaponia. Os sistemas hidropônicos orgânicos, mecânicamente, não apresentam nenhuma 
diferença dos convencionais inorgânicos, pois se baseiam nos sistemas e técnicas básicos 
conhecidos (MARTINS, 2006). Dentre as técnicas de cultivo existentes destaca-se a NFT 
(Técnica de Película Nutriente). Esse sistema recircula uma fina película de solução nutritiva 
nos canais de cultivo. Essa técnica provou ser útil para cultivos de curto crescimento como a 
alface (OHSE et al, 2001).  

A integração desse sistema ocorre de tal forma que as plantas se comportam como 
espécies de biofiltros, uma vez que os nutrientes necessários à alimentação das plantas estão 
contidos no efluente, e ao mesmo tempo as plantas purificam a água poluída. Uma das 
maneiras possíveis de funcionamento desse sistema ocorre de maneira que as fezes dos peixes 
são mantidas na água, que é circulada pelo sistema, que na verdade é um tipo de biodigestor 
onde se processam duas biodecomposições. A primeira biodecomposição dá-se no nível 
superior do biofiltro, em ambiente aeróbio, onde bactérias aeróbias transformam o nitrogênio 
expelido pelos peixes na forma de amônia em nitratos. Já a segunda, dá-se na parte mais 
profunda do biofiltro, em que o resto de fezes do policultivo é transformado em vários sais 
minerais. Os sais minerais das duas biodecomposições dissolvem-se e ionizam-se na água, e 
são absorvidos pelas plantas, restando então uma água livre de sais e impurezas, podendo ser 
reutilizada no sistema (MARTINS, 2006). A água residual pode possuir ou não o mesmo 
desempenho que a adubação química, porém representa uma importante alternativa tendo em 
vista tanto a não poluição dos sistemas aqüíferos da superfície quanto a adequação no 
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biossistema, ainda que um baixo rendimento pode ser solucionado através da análise da 
solução nutritiva prescrevendo uma eventual suplementação (HUSSAR et al, 2002; Martins 
apud MÜLLER, 2006 et al).  
 

4. Estudo preliminar de viabilidade 

 Através de modelagem computacional foi realizado um estudo preliminar para um 
biossistema de pequeno porte, fundamentando assim sua viabilidade. O biossistema 
considerado abrange a criação de 30 galinhas, 3 porcos e 5 cabras, gerando cerca de 16,5kg de 
dejetos/dia e a partir destes há o dimensionamento dos outros sistemas. A figura 2 apresenta o 
fluxograma do sistema considerado no software de simulação. 
 

 
 

Figura  2 – Fluxograma do biossistema 
 

 Comprovada a viabilidade técnica do sistema, e através da mensuração de custos e 
investimento foi possível construir a tabela abaixo que apresenta o desempenho financeiro do 
biossistema. É importante considerar que não foi considerada a exploração econômica do 
biogás produzido na etapa de tratamento dos dejetos no biodigestor, uma vez que segundo os 
dados obtidos, seriam produzidos apenas 2,14 m3/dia. Como se salienta que o ciclo total de 
produção considerado no policultivo é de 6 meses, os dados de faturamento por mês são 
apenas comparativos. Os resultados podem ser visualizados na tabela abaixo.  
  

Tabela 1 – Demonstrativo simplificado de resultados 
 R$/mês R$/6 meses R$/ano %/Fatur. 

Faturamento ------------ ------------ ------------ ------------ 

Policultivo  - Tilápia 714,00 4.284,00 8.568,00 21,74% 

                    - Camarão  650,25 3.901,50 7.803,00 19,80% 

Hidroponia - Alface 1.920,00 11.520,00 23.040,00 58,46% 

Total 1 3.284,25 19705,50 39.411,00 ------------ 
(-) Custos e despesas 
Variáveis ------------ ------------ ------------ ------------ 

Policultivo 378,32 2.269,92 4.539,84 11,52% 
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Hidroponia - Alface 278,16 1.668,96 3.337,92 8,47% 

Total 2 656,48 3.938,88 7.877,76 19,99% 

(=) Margem de contribuição ------------ ------------ ------------ ------------- 

Policultivo 1.085,93 6.515,58 13.031,16 33,06% 
Hidoponia - Alface 1.741,84 10.451,04 20.902,08 53,04% 
Total 3 2.827,77 16.966,62 33.933,24 86,10% 

(-) Custos fixos ------------ ------------ ------------ -------------- 

Policultivo 394,90 2.369,40 4.738,80 12,02% 

Hidroponia - Alface 569,31 3.415,86 6.831,72 17,33% 

Outros 170,00 1.020,00 2.040,00 5,18% 
Total 4 1.134,21 6.805,26 13.610,52 34,53% 
(-) Despesas administrativas 446,20 2.677,20 5.354,40 13,59% 
(=) Lucro 1.047,56 6.285,36 12.570,72 31,90% 

 
Através da tabela acima podemos perceber que, em termos de representação no 

faturamento a hidroponia supera o policultivo, porém neste se constata uma alavancagem 
operacional maior. 
 Foram obtidos também, a partir da consideração da disponibilidade de terra inicial, os 
seguintes resultados apresentados na tabela abaixo. 
 

Tabela 2 – Dados econômicos 
Parâmetro Valor 

Investimento Total R$ 40.986,90 
Faturamento anual R$ 39.411,00 
Lucro sobre o faturamento 31,9% 
Taxa de retorno a.m. 2,55% 
Taxa de retorno a.a. 30,67% 
“Pay-back” 3,3 anos 

 
5. Consideração finais 

Em geral, foi possível observar a aplicabilidade dos biossistemas em pequenas 
propriedades, considerando uma capacidade produtiva reduzida. Bons indicadores relataram 
os benefícios tanto econômicos como ecológicos desse tipo de sistema quando aplicado ao 
agronegócio. As variáveis que antes eram causadoras de impactos ambientais negativos, como 
por exemplo o efluente da aqüicultura, passaram a ser vistos como insumos para outras 
atividades. O lucro sobre o faturamento de 31,9%, a taxa de retorno no valor de 30,67%a.a. e 
o tempo de retorno de 3,3 anos mostram que a utilização desse conceito pode maximizar a 
capacidade produtiva no agronegócio, gerando lucro, ressaltando-se a grande contribuição 
neste resultado atribuída ao cultivo hidropônico no presente caso. Esses resultados 
corroboram com a literatura no relato da real viabilidade, mas a falta de estudos que 
exponham dados econômicos de biossistemas integrados limitou comparações com a 
modelagem do presente estudo.  

Por fim, nota-se que nos resultados alcançados e na aplicabilidade do método, a idéia 
de promover a diversificação e aumento da produtividade através da agregação de valor à 
produção é bastante atrativa. Sendo assim, a implantação do biossistema integrado caminha 
para redução da poluição e do desperdício, apresentando-se como uma importante alternativa 
para o desenvolvimento com sustentabilidade 
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