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Resumo: Este trabalho apresenta uma pesquisa realizada com o objetivo de verificar a 
empregabilidade dos aparelhos biodigestores, verificando desde o inicio de sua criação, até 
os dias de hoje, descrevendo o porquê de as pessoas, para as quais ele foi destinado, não o 
utilizam.  A escolha de biodigestores deu-se devido ao aproveitamento e às transformações de 
resíduos que são feitos por meio deste e a prevenção que é feita de possíveis impactos 
ambientais que seriam causados por estes resíduos. Os resultados apresentados mostraram 
que o aparelho é eficaz, e de muita utilidade, pois possibilita grandes economias nas 
propriedades e empresas que o utilizam, no entanto ele não é utilizado em grande escala. 
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1. Introdução 

O termo gestão ambiental é bastante abrangente. Ele é freqüentemente usado para 
designar ações ambientais em determinados espaços geográficos, como por exemplo, gestão 
ambiental de bacias hidrográficas, gestão ambiental de parques e reservas florestais, gestão de 
áreas de proteção ambiental, gestão ambiental de reservas de biosfera e outras tantas 
modalidades de gestão que incluam aspectos ambientais.  

A "gestão ambiental empresarial" restringe-se a empresas e instituições, e pode ser 
definida como sendo um conjunto de políticas, programas e práticas administrativas e 
operacionais que levam em conta a saúde e a segurança das pessoas, e a proteção do meio 
ambiente através da eliminação ou diminuição de impactos e danos ambientais decorrentes do 
planejamento, implantação, operação, ampliação, realocação ou desativação de 
empreendimentos ou atividades, incluindo-se todas as fases do ciclo de vida do produto 
(QUEZADA,1998, apud SANTOS, 2005). 

De maneira mais específica, a gestão ambiental é definida como a "tentativa de avaliar 
valores e limites das perturbações e alterações que, uma vez excedidos, resultam em 
recuperação demorada do meio ambiente, de modo a maximizar a recuperação dos recursos 
do ecossistema natural para o homem, assegurando sua produtividade prolongada e de longo 
prazo." (FEEMA, 1991, apud SANTOS, 2005). 

Os resultados da gestão ambiental empresarial servem para melhorar a performance 
das empresas que a adotam e/ou a aperfeiçoam. Sua finalidade é bastante abrangente e pode 
incluir, dentre outros, os seguintes pontos: "Ter como ação/objetivo: evitar o desperdício, 
reduzir, reciclar, reutilizar e melhorar os principais elementos existentes no meio ambiente, 
como por exemplo, a água, as diversas formas de energia, matérias primas, insumos, solo e 
embalagens a fim de obter uma melhor otimização econômica e ambiental." (JUNCHEN, 
1995, apud SANTOS, 2005). 

Os resíduos provenientes de animais são freqüentemente responsáveis pela poluição de 
águas superficiais e subterrâneas em muitas regiões. Pela ação das chuvas, esses resíduos 
chegam às águas devido, principalmente, ao carregamento deste material, rico em matéria-
orgânica e agentes patogênicos das áreas onde existem animais. (DORAN; LINN, 1979, apud 
JUNIOR,2005). Amaral et al. (1995) estudando as características microbiológicas da água 
utilizada na produção de leite, verificaram que 100% das amostras estavam fora dos padrões 
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de potabilidade e que 90% apresentavam-se contaminadas por coliformes fecais indicando 
contaminação fecal. Esses autores referem que o depósito inadequado dos excretos animais no 
meio rural é um fator importante neste tipo de contaminação. 

São vários os problemas causados pelo manejo inadequado desses resíduos para o 
meio ambiente e para a saúde. Os biodigestores surgem como uma alternativa para resolver os 
problemas causados por determinados resíduos, como o suíno, bovino, caprino e avino. Além 
de tratar esses materiais e transformá-los em adubos orgânicos ótimos para serem usados, eles 
produzem um gás como alternativa de energia para o meio rural. 

Um biodigestor compõe-se, basicamente, de uma câmara fechada na qual uma 
biomassa (em geral detritos de animais) é fermentada anaerobicamente, isto é, sem a presença 
de ar. Como resultado desta fermentação ocorrem a liberação de biogás e a produção de 
biofertilizante. É possível, portanto, definir biodigestor como um aparelho destinado a conter 
a biomassa e seu produto: o biogás. Como definiu Barrera (1993, p. 11), "o biodigestor, como 
toda grande idéia, é genial por sua simplicidade". Tal aparelho possui a função de fornecer as 
condições propícias para que um grupo especial de bactérias, as metanogênicas, degrade o 
material orgânico, com a conseqüente liberação do gás metano. Existem vários tipos de 
biodigestor, mas, em geral, todos são compostos, basicamente, de duas partes: um recipiente 
(tanque) para abrigar e permitir a digestão da biomassa, e o gasômetro (campânula), para 
armazenar o biogás. Em relação ao abastecimento de biomassa, o biodigestor pode ser 
classificado como contínuo ¾ do abastecimento diário de biomassa, com descarga 
proporcional à entrada de biomassa, ou intermitente, quando utiliza sua capacidade máxima 
de armazenamento de biomassa, retendo-a até a completa biodigestão. Então, retiram-se os 
restos da digestão e faz-se nova recarga. O modelo de abastecimento intermitente é mais 
indicado quando da utilização de materiais orgânicos de decomposição lenta e com longo 
período de produção, como no caso de palha ou forragem misturada a dejetos animais. 

Embora a primeira instalação operacional destinada a produzir gás combustível só 
tenha surgido na segunda metade do século XIX, o biogás já era conhecido desde há muito 
tempo, pois a produção de gás combustível a partir de resíduos orgânicos não é um processo 
novo. Já em 1776, o pesquisador italiano Alessandro Volta descobriu que o gás metano já 
existia incorporado ao chamado "gás dos pântanos", como resultado da decomposição de 
restos vegetais em ambientes confinados. 

Em 1806, na Inglaterra, Humphrey Davy identificou um gás rico em carbono e dióxido 
de carbono, resultante da decomposição de dejetos animais em lugares úmidos. [...] Ao 
que parece, apenas em 1857, em Bombaim, Índia, foi construída a primeira instalação 
operacional destinada a produzir gás combustível, para um hospital de hansenianos. 
Nessa mesma época, pesquisadores como Fisher e Schrader, na Alemanha e Grayon, na 
França, entre outros, estabeleceram as bases teóricas e experimentais da biodigestão 
anaeróbia. Posteriormente, e, 1890, Donald Cameron projetou uma fossa séptica para a 
cidade de Exeter, Inglaterra, sendo o gás produzido utilizado para iluminação pública. 
Uma importante contribuição para o tratamento anaeróbio de esgotos residenciais foi 
feita por Karl Imhoff, na Alemanha, que, por volta de 1920, desenvolveu um tanque 
biodigestor, o tanque Imhoff, bastante difundido na época. (NOGUEIRA, 1986, p. 1-2, 
apud GASPAR, 2003) 

O primeiro digestor a batelada ¾ o qual recebe carga total de biomassa e somente é 
esvaziado após a total conversão da biomassa em biofertilizante e biogás ¾ foi, segundo 
Seixas et al (1980, p. 6-7), "posto em funcionamento regular em Bombaim, em 1900. Durante 
e depois da Segunda Grande Guerra, alemães e italianos, entre os povos mais atingidos pela 
devastação da guerra, desenvolveram técnicas para obter biogás de dejetos e restos de 
culturas". 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. Segundo Nogueira (1986), o sucesso obtido 
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animou os indianos a continuarem as pesquisas, formando o Gobar Gás Institute (1950), 
comandado por Ram Bux Singh.  

 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 (biofertilizante). 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. 
 
 
2. Métodos de pesquisa  
 Nossa pesquisa iniciou-se com uma visita em uma Universidade que implantou este 
biodigestor juntamente com a EMBRAPA que, passou a dar treinamentos e instalar 
gratuitamente, os mesmos, em propriedades rurais de todo o país. 

O Biodigestor é um tanque protegido do contado com o ar atmosférico, onde a matéria 
orgânica contida nos efluentes é metabolizada por bactérias anaeróbicas (se desenvolvem em 
ambientes sem oxigênio). Neste processo, os subprodutos obtidos são o gás (Biogás), uma 
parte sólida que decanta no fundo do tanque (Biofertilizante), e uma parte líquida que 
corresponde ao efluente mineralizado (tratado). Os biodigestores são capazes de produzir 
biofertilizantes puro (isento de patógenos), e biogás capaz de gerar energia por 30 ou 40 dias 
que ao longo do processo inverte o aumento do metano e a redução do CO2 através das fezes 
de boi e porcos. 

O Biofertilizante apresenta alta qualidade para uso como fertilizante agrícola, devido à 
diminuição do teor de carbono do material, pois a matéria orgânica ao ser digerida perde 
carbono; aumento no teor de nitrogênio e demais nutrientes, em conseqüência da perda do 
carbono; maior facilidade de imobilização do biofertilizante pelos microorganismos do solo, 
devido ao material já se encontrar em grau avançado de decomposição o que aumenta a 
eficiência do biofertilizante e a solubilização parcial de alguns nutrientes. 

O Biogás é um gás inflamável produzido por microorganismos, quando matérias 
orgânicas são fermentadas dentro de determinados limites de temperatura, teor de umidade e 
acidez, em um ambiente impermeável ao ar. Por ser inflamável oferece condições para uso de 
fogão doméstico, lampião, combustível para motores de combustão interna, geladeiras, 
chocadeiras, secadores diversos, geração de energia elétrica, aquecimento e balanço 
calorífico. 

A produção do biogás representa um importante meio de estímulo a agricultura 
promovendo a devolução de produtos vegetais ao solo e aumentando o volume e a quantidade 
de adubo orgânico.  

Os biodigestores são classificados como convencionais e não-convencionais, isto é, 
biodigestores mais simples e mais complexos, dependendo da relação com as características 
do substrato a ser fermentado em cada processo que ocorre com maior ou menor eficiência, 
dependendo dos meios disponíveis para a sua construção e dos objetivos que se pretende 
atingir com sua concepção, como também o grau de desenvolvimento técnico-científico e 
econômico do país. 

Fizemos duas entrevistas com professores que desenvolveram estes projetos. Um dos 
entrevistados foi o professor doutor Mário Benincasa e ou outro foi o professor doutor Jorge 
de Lucas Júnior. 

Abaixo o depoimento do professor doutor Mário Benincasa proferido na entrevista 
realizada conosco: 

Com a crise do petróleo nos anos 70, com a falta e a dificuldade de obtenção de 
energia elétrica foi feito um estudo com o objetivo de driblar a crise de energia através da 
criação de Biodigestores com fluxo ascendente (tratam esgoto, água e residuais). Construiu-se 
o primeiro biodigestor na Universidade com base na literatura da Índia, trazendo um estudioso 
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indiano para aplicar a técnica aqui no país. O modelo indiano constitui-se basicamente de um 
corpo cilíndrico, gasômetro e caixas de abastecimento e saída, com capacidade para atender 
uma demanda energética diária, produzindo biogás, minimizando o custo de construção e 
garantindo a funcionalidade do biodigestor. O projeto consistiu em implantar biodigestores em 
todo território nacional, iniciando por Brasília / DF com técnicos especializados na formação 
de biodigestores anaeróbicos formando e capacitando recursos humanos. (BENINCASA, 2005) 

Ocorreu a construção de biodigestores junto aos técnicos (que orientavam a construção 
de outros biodigestores na região), nos quais pequenos produtores rurais que não tinham 
energia elétrica em suas propriedades permitiram a implantação e utilizaram os mesmos, em 
cada localidade visitada no Brasil em parceria com o Ministério de Minas e Energia que fazia 
todo o investimento, pagando 100% dos custos.  

Mas com a chegada da energia elétrica, logo eles desistiam, pois era mais fácil para 
eles apertar um botão para ascender a luz (gerar energia), do que trabalhar para abastecer os 
biodigestores. Não possuíam nenhuma conscientização de economia, benefícios e preservação 
ambiental, apesar dos vários treinamentos recebidos. 

Os objetivos dos professores foram alcançados, pois o estudo é o que importa, ou seja, 
formar recursos humanos para expandir sempre gerando e desenvolvendo conhecimento e 
todos hoje falam de biodigestores, agora cabe a cada propriedade ou empresa adotar.  

Hoje se observa que quem utiliza o biodigestor são as indústrias alimentícias e de 
bebidas (Por exemplo, Cica, Sadia, Perdigão, Antártica) entre outras, dentre as quais são 
fiscalizadas pela legislação ambiental sobre o que fazem com os seus resíduos líquidos ou 
sólidos. 

A poluição dos solos, rios e fontes de água pelo despejo dos dejetos diretamente na 
natureza é um grande problema ambiental no meio rural da região sul, maior produtor de 
suínos do País.  
Além de reduzir os custos e criar formas de aproveitamento de esterco, o biodigestor elimina 
o mau cheiro e as moscas proporcionando vantagens para os proprietários.  

 
 

3. Conclusão 
A população em geral precisa de muita conscientização sobre a capacidade de recursos 

do planeta e a forma pela qual podemos prevenir e lucrar preservando o meio ambiente. É 
necessário que as empresas e que os empresários tenham visão global e ação local, gerindo e 
aplicando o projeto desenvolvido para a melhoria contínua e benéfica das instituições, 
companhias e meio ambiente planetário onde todo o benefício será o impacto causado por ele 
e não apenas a preocupação com a redução do custo, a comodidade ou aplicação de melhorias 
apenas por existir legislações punitivas. A base de educação e conscientização de como viver 
melhor no presente, garantir uma vida futura saudável agrupando as melhorias nas condições 
de vida, redução de custo, gestão ambiental, utilização de todos os muitos recursos oferecidos 
pela natureza ao homem e não a extinção gradativa dos mesmos. 

O objetivo do projeto nacional foi implantar biodigestores em todo País 
principalmente nas regiões mais pobres como interior de Minas Gerais e região Norte e 
Nordeste, onde as condições de vida e a situação financeira são desfavoráveis. O biodigestor 
se tornou um facilitador reduzindo custos na propriedade, como também gerando energia e 
produzindo fertilizante. Portanto no período de implantação havia o apoio do governo e dos 
parceiros no custeio dos gastos. Posteriormente por motivos diversos, predominantemente 
correlatos à queda do preço do petróleo, houve uma forte desaceleração nos programas de 
disseminação. O corte nos incentivos governamentais, com a resultante falta de assistência, 
prejudicou muito a continuidade operacional dos biodigestores instalados, principalmente por 
ser uma tecnologia nova e não dominada por seus proprietários e que exigia forte apoio  
técnico desde sua implantação até o acompanhamento periódico. No auge do programa, o 



XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006. 
 

 5 

Ministério das Minas e Energia mantinha diretamente envolvido no seu programa, gerentes, 
coordenadores, técnicos e pessoal administrativo de campo, o que resultavam mais de cento e 
vinte pessoas. Hoje o núcleo de Energia da UFPB demonstrou que no universo de quase 200 
biodigestores implantados, apenas 4,6% estão em funcionamento, e 96.9% dos proprietários 
não desejam reativar os seus, devido às descrições acima como falta de incentivos 
econômicos e técnicos. A conscient ização da preservação ambiental bem como a reutilização 
dos recursos naturais deveriam iniciar com os governantes e responsáveis pela educação em 
um país como o Brasil que gasta milhões de reais com campanhas políticas, que há desvio de 
dinheiro e corrupção. Na verdade deveríamos sim gastar milhões de reais com investimento 
em educação, campanhas de conscientização de gestão ambiental para melhoria das condições 
de vida para alcançarmos uma sociedade mais igualitária. 
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