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RESUMO 
 

 

Resumo do relatório de Soluções em Energia disciplina Projeto Integrador em Energia. 

Soluções em Energia – Projeto de Biodigestor Residencial 

Paulo Sérgio de Castro Nascimento 

Luciana Carvalho Acácio 

Julho, 2014 

Orientador: Flavio Vanderson Gomes 

Coorientador: Marcelo Aroca Tomim 

Devido ao crescente aumento de demanda energética, torna-se cada vez mais necessário 

a utilização de novas fontes de geração de energia elétrica de forma a suprir este aumento de 

carga e diversificar nossa matriz energética. 

Este trabalho consiste em determinar uma solução em energia de forma que permita 

proporcionar uma significativa redução nos custos com aquisição de energia, em residências, 

utilizando-se de fontes renováveis. 

O presente trabalho encontra-se dividido nas três etapas descritas a seguir. Em um 

primeiro momento, realizou-se uma análise geral das diversas fontes de energia renováveis 

(eólica, biogás, biodiesel, microcentrais solares, sistemas híbridos) objetivando analisar as 

vantagens e desvantagem de cada alternativa energética, considerando, inclusive, os impactos 

ambientais decorrentes das mesmas. 

Avaliando-se os pontos positivos e negativos do biogás, conclui-se que o mesmo 

apresenta como uma alternativa bem atrativa, razão pela qual, direcionou-se este trabalho ao 

seu estudo. 

Os resíduos orgânicos (cascas de legumes, de frutas e descartes de alimentos) são na 

maioria das vezes descartados como lixo comum. Por outro lado, estes resíduos são elementos 

fundamentais para a produção de biogás, uma vez que são utilizados pelas bactérias durante o 

processo de decomposição anaeróbica. 
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Nota-se que, sendo os resíduos orgânicos eliminados em todas as residências, a 

produção de biogás representa não apenas uma fonte de energia, mas uma alternativa de não 

contaminação dos lençóis freáticos, muitas vezes decorrente do descarte incorreto dos resíduos 

orgânicos em aterros sanitários.  

Em uma segunda etapa, estuda-se detalhadamente o biogás, um produto dos 

biodigestores. Analisa-se detalhadamente o mesmo, bem como seus produtos – biogás e 

biofertilizante. Também, descreve-se os materiais, equipamentos e especificações do mesmo. 

Em seguida, realiza-se uma análise técnica e econômica da viabilidade do projeto de um 

biodigestor, utilizando-se resíduos orgânicos de uma residência de cinco pessoas. 

Por fim discute-se algumas formas de utilização do biogás, como a queima em motores, 

queima em fogões e para aquecimento de água. Não sendo consideradas as referidas formas de 

utilização na análise técnica e econômica, a fim de permitir uma maior flexibilidade da 

utilização do biogás produzido. 
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ABSTRACT 
 

 

Abstract of the report on discipline Energy Solutions Integrator Project 

Project 

Paulo Sérgio de Castro Nascimento 

Luciana Carvalho Acácio 

July, 2014 

Supervisor: Flavio Vanderson Gomes 

Co-supervisor: Marcelo Aroca Tomim 

As the energy demand increases, the use of new sources for electric energy becomes 

more relevant to help supplying the ever increasing loads and diversify our energy generation 

matrix. 

This report presents an engineering solution aiming at significantly reducing residences 

electric bills by means of a renewable source of energy 

This report is divided in three parts. Firstly, a generic analysis of a few renewable energy 

sources (wind energy, biogas, solar microgeneration units and hybrid systems) is carried out, 

discussing advantages and disadvantages of each energy option, including their environment 

impacts. 

Secondly, based on positive and negative aspects of the biogas solution, it was found to 

be an attractive alternative. For this reason, the main focus of the present work was moved 

towards the biogas. 

Organic residues (vegetables and fruit peeling and food scraps) are discarded mostly in 

the regular trash. However, such residues are very important elements in the production of the 

biogas, since biogas is a by-product of the anaerobic decomposition provided by bacteria. 
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Other important observation is that such organic residues, when consumed for biogas 

production, will not be discarded incorrectly on the sanitary landfill, reducing the risk of 

groundwater contamination. 

In the second part, the biogas, one of the by-products of the digesters, was studied in 

depth. The biodigesters were analyzed in detail, as well as their products – biogas and 

biofertilizers. Furthermore, the specifications of a biodigester is thoroughly discussed. 

In a subsequent step, an economic and technical feasibility analysis of a biodigester 

project is performed, taking as an example the organic residues produced in a residence with 

five people. 

In the end, some alternatives for biogas consumption are discussed, as in internal 

combustion engines, stoves and cook tops and heating. The manner which the biogas is 

cosumed was not considered in the previously performed economic and technical feasibility 

analysis, in order to allow greater flexibility in the use of the produced biogas.
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Capítulo 1 – Introdução 

Soluções em Energia – Projeto de Biodigestor Residencial  

Capítulo 1 

1.INTRODUÇÃO 

Neste capítulo será feito uma síntese geral das soluções energéticas propostas: eólica, 

biogás, biodiesel, microcentrais solares, sistemas híbridos. Em seguida, será apresentada a 

estrutura do trabalho, a fim de transmitir uma visão geral do que será tratado em cada capítulo 

do mesmo. 

1.1 Introdução 

Com a exploração intensiva de recursos energéticos esgotáveis a necessidade de fontes 

de geração de energias renováveis se tornam cada vez mais frequentes. Além de necessárias 

para o suprimento da demanda podem substituir os combustíveis fosseis que são os vilões 

ambientais da atualidade. 

1.1.1 Energia Eólica 

Energia eólica é aquela gerada pelo vento. Desde a antiguidade este tipo de energia é 

utilizado pelo homem, principalmente nas embarcações e moinhos. Atualmente, a energia 

eólica, é considerada uma importante fonte de energia por se tratar de uma fonte limpa, já que 

não gera poluição e não agride o meio ambiente  

1.1.2 Biogás 

O biogás é um recurso energético renovável que deriva da matéria orgânica em 

decomposição. É constituído, em sua maioria, de gás carbônico e metano e a sua principal 

produção se dá em aterros sanitários que coletam e tratam os gases produzidos pelo lixo que 

seriam liberados na atmosfera.  

1.1.3 Biodiesel 

Devido o desconhecimento da estrutura intrínseca desse biocombustível, a definição do 

Biodiesel vem sendo causa de verdadeiras confusões. Segundo, (MICHEL,2000), alguns 

pesquisadores sustentam a ideia de que o Biodiesel é uma mistura de óleo vegetal ao diesel 

mineral, já outros pesquisadores dizem que biodiesel é uma mistura de 90% de óleo vegetal e 

10% de álcool. Para a mesma, o biodiesel possui uma estrutura molecular com identidade 

própria.  
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1.1.4 Microcentrais Solares 

O sol é considerado responsável pela manutenção da vida no planeta. O aproveitamento 

energético do sol pode ocorrer de forma direta ou indireta. A energia solar indireta está 

relacionada com a energia eólica, à energia hidráulica, à conversão microbiológica de matérias 

orgânicas em combustíveis líquidos. O uso da energia solar direta refere-se ao aquecimento de 

água e da habitação, resfriamento e condicionamento de ar e geração de energia elétrica. 

1.1.5 Sistemas Híbridos 

São modos de obtenção de energia elétrica a partir de duas ou mais fontes, como solar-

eólica, solar-diesel, etc. Estes sistemas estão sendo bastante utilizados por causa da eficiência 

em integrar sistemas novos ou sistemas já existentes. A complementariedade entre as fontes é 

uma das principais vantagens dessa solução de energia. No sistema eólico/solar, por exemplo, 

nos dias em que o céu estiver nublado e a obtenção de energia da placa fotovoltaica for reduzida 

o aerogerador continua sua produção sem interferência conseguindo sustentar o sistema. 

1.2 Estrutura do Trabalho 

O trabalho está dividido em sete capítulos. Até este item do Capítulo 1 foi feito uma 

síntese geral das soluções energéticas propostas: eólica, biogás, biodiesel, microcentrais 

solares, sistemas híbridos. E neste item está sendo apresentada a estrutura do trabalho, a fim de 

transmitir uma visão geral do que será tratado em cada Capítulo do mesmo. 

 No Capítulo 2 será apresentado um estudo sintetizado de cada uma das possíveis 

soluções de energia: eólica, biogás, biodiesel, microcentrais solares e sistemas híbridos. Serão 

descritos as principais características e os aspectos mais importantes, de cada uma das fontes 

renováveis. 

 No Capítulo 3 será descrito o processo de produção de biogás em biodigestores, será 

também detalhado, a formação do biogás, os processos necessários para filtrar os gases – Gás 

Carbônico (CO2) e Ácido Sulfídrico (H2S), além de umidade e partículas. Por fim, será feito 

uma comparação do peso específico e do poder calorífico do biogás em função da composição 

química do mesmo. 

No Capítulo 4 encontra-se a metodologia do projeto de Biodigestores residenciais. 

Primeiramente, será feito uma explicação sobre os processos necessários para fazer a montagem 

de um Biodigestor. Em seguida, será apresentada a estrutura de alimentação do Biodigestor, as 
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premissas e especificações do mesmo. Posteriormente será realizado uma síntese do uso dos 

produtos gerados. Será discutido também, os cuidados necessários e os problemas que podem 

ocorrer nesse projeto. Finalmente, será apresentado uma especificação dos materiais e 

equipamentos necessários para a confecção de um biodigestor.  

No Capítulo 5 será realizada uma análise técnica e econômica do projeto. Para isso será 

elaborada uma estimativa da quantidade de dejetos e uma lista de materiais. Em seguida, será 

efetuado uma análise de viabilidade econômica, propriamente dita, considerando a taxa mínima 

de atratividade (TMA), valor presente líquido (VPL), taxa interna de retorno (TIR) e por fim, o 

período de tempo de recuperação do investimento (payback). 

No Capítulo 6 será debatido sobre as formas de utilização do biogás proveniente da 

decomposição anaeróbia dos resíduos orgânicos em biodigestores. Entre as formas de utilização 

desse biogás, estão: a queima do biogás em motores, em fogões e aquecimento de água. 

No Capítulo 7 serão apresentadas algumas considerações gerais sobre o referido 

trabalho e em seguida discutidas algumas sugestões para estudos futuros.  
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Capítulo 2 

2.FORMAS ALTERNATIVAS DE ENERGIA 

Neste capítulo, será apresentado um estudo sintetizado de cada uma das possíveis 

soluções de energia: eólica, biogás, biodiesel, microcentrais solares e sistemas híbridos. Serão 

descritos as principais características e os aspectos mais importantes, de cada uma das fontes 

renováveis. 

2.1 Sistema Micro Eólico  

A energia eólica é uma fonte que está em fase de amadurecimento bem forte. A produção 

de energia útil consiste em converter a energia cinética dos ventos em energia elétrica através 

de aerogeradores. Para o estudo de viabilidade de um projeto eólico são necessários alguns 

dados, tais como, incidência de velocidade dos ventos na região, tipo de topografia da região, 

condições climáticas, altitude da região, custos de mão de obra e material. As características da 

geração eólica para pequenas instalações estão resumidas abaixo. 

2.1.1 Projeto de um Sistema de Microgeração Eólico 

Para participar do processo de microgeração distribuída, é preciso apresentar um projeto 

à distribuidora. Se aprovado, o cliente arcará com os custos de todos os equipamentos e do novo 

medidor, que registrará a entrada e a saída de energia. Abaixo, os componentes do sistema: 

I. Pás: As pás são componentes que são movimentadas pela força dos ventos. O design do 

aerogerador influencia seu desempenho. Alguns modelos contam com um dispositivo 

especial que posiciona as pás na direção do vento. 

II. Rotor: O rotor é uma das partes da turbina que gira em torno de seu próprio eixo, 

convertendo a energia cinética do vento na energia. 

III. Rede pública: As concessionárias estabelecem padrões técnicos a serem cumpridos pelo 

cliente interessado em interligação com a rede. Para garantir a proteção, a segurança e 

a operação do sistema de distribuição. 
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IV. Baterias: São utilizadas em sistemas desconectados da rede pública. Já na microgeração 

distribuída, a energia produzida é injetada na rede pública, as baterias viram uma opção 

para oferecer alguma autonomia contra apagões. 

V. Medidor bidirecional: Em um sistema de microgeração conectado à rede de distribuição 

de energia elétrica é necessário um medidor eletrônico bidirecional para poder efetuar a 

medição do que foi gerado e do que foi consumido. 

VI. Consumo: A energia gerada é medida em um medidor. A fatura representará a diferença 

entre a geração e o consumo familiar. A energia produzida não consumida vira créditos 

que podem ser usados por 36 meses (inclusive em outros endereços, desde que sejam 

do mesmo titular e na mesma área de concessão). 

VII. Gerador e Interconexão Com a Rede: A conexão geralmente é feita com conversores 

eletrônicos (composto por retificador, inversor...). Estes convertem energia gerada, em 

geral AC de tensão e frequência variáveis, para níveis adequados à injeção na rede. Em 

sistemas de maior porte são utilizados também transformadores para elevar o nível de 

tensão gerado pelo conversor para a tensão da rede. 

2.1.2 Características 

As principais vantagens deste sistema são: 

I. A fonte eólica é considerada inesgotável e limpa, pois não há emissão de gás 

carbônico durante o processo de geração de energia elétrica. Quanto mais 

parques eólios forem construídos teoricamente menos consumo de combustíveis 

fósseis e menos gases de efeito estufa serão emitidos para a atmosfera.  

II. Quando comparado ao tempo de construção de uma usina hidrelétrica, possui 

um tempo de implantação curto. 

III. É uma fonte de energia que não possui gastos com o combustível, pois os ventos 

não têm custo. 
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IV. Geralmente as áreas destinadas à instalação dos aerogeradores podem ser 

utilizadas, paralelamente à geração eólica, para outros fins, como: cultivos 

agrícolas e prática da pecuária.  

As principais desvantagens deste sistema são: 

I. Elas alteram paisagens com suas torres e hélices e podem ameaçar pássaros se 

forem instaladas em rotas de migração.  

II. Emitem certo nível de ruído (de baixa frequência), que pode causar algum 

incômodo. Além disso, podem causar interferência na transmissão de televisão.  

III. O custo dos geradores eólicos é elevado, porém o vento é uma fonte inesgotável 

de energia. E as plantas eólicas têm um retorno financeiro a curto prazo. 

IV. A modificação da circulação do ar pelas turbinas pode afetar o clima local e gerar 

micro-climas.  

V. Pode ocorrer interferência em sistemas de telecomunicação o que implica na 

necessidade de grande distanciamento entre parques eólicos e aerogeradores. 

2.1.3 Potencial Eólico Brasileiro 

No Brasil existem várias regiões com um bom potencial eólico com relação à velocidade 

dos ventos, sendo as regiões do Nordeste e do Sul do país com maiores índices, conforme é 

demonstrado na Figura 1. A Figura 2 apresenta o potencial eólico para a região sudeste, a seta 

marcada indica a região de Juiz de Fora. 

2.2 Regulamentação e Legislação para a Microgeração  

O Governo Brasileiro através da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

aprovou a Resolução Normativa nº 482 de 17 de Abril de 2012 que possibilita o cidadão 

brasileiro aplicar a microgeração, em sua residência ou propriedade, com uma potência 

instalada de até 100 kW e a minigeração (100 kW a 1 MW) conectadas na rede de distribuição 

local, com sistema de compensação de energia elétrica, gerando créditos de energia excedente. 

Esta resolução foi liberada em Dezembro de 2012.  
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Figura 1 Potencial Eólico Estimado para Vento Médio Anual Igual ou Superior a 7,0 m/s. 

 

Fonte: Atlas do Potencial Eólico Brasileiro – CEPEL. 

Figura 2 Potencial Eólico da Região Sudeste. 

 

Fonte: Altas Eólico MG - CEPEL 
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2.3 Biogás 

O Biogás pode ser utilizado como fonte de energia alternativa. Sendo uma saída viável 

para dois dos maiores problemas mundiais da atualidade: a necessidade cada vez maior de 

energia e o aumento da produção de lixo. 

2.3.1 Características 

As principais vantagens do uso de biogás são: 

I. Apesar de emitir resíduos poluentes, o biogás é considerado uma fonte limpa de 

energia, pois a emissão dos gases poluentes é bem menor em comparação com 

a queima de combustíveis fósseis. 

II. Pode ser usado para geração de energia elétrica através de geradores; 

III. É um ótimo substituto para os combustíveis derivados de petróleo, gasolina, 

diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP); 

IV. O processo permite a geração de fertilizantes; 

V. Pode ser instalado em propriedades rurais gerando uma fonte de renda para 

agricultores, que podem utilizar ou vender o biogás; 

VI. Instalado nos aterros sanitários, apresenta uma finalidade útil ao lixo orgânico; 

VII. Se utilizado um Biodigestor, os resíduos podem ser utilizados como fertilizante 

agrícola. 

As principais desvantagens são: 

I. O sistema de armazenamento é complexo e de valor elevado, pois necessita de 

compartimentos de armazenamento com preços altos. 

II. Por ser uma fonte renovável em ascensão o sistema tem alto custo no Brasil. 

III. Como toda queima de combustível emite Dióxido de Carbono (CO2). 
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2.3.2 Mecanismos de Produção do Biogás 

O biogás é formado na digestão anaeróbia de materiais orgânicos que se desenvolve na 

ausência de oxigênio. Esse é um processo em que alguns microrganismos, que atuando na 

ausência de oxigênio, degradam as estruturas de materiais orgânicos complexos, produzindo 

compostos mais simples como o Gás Metano (CH4) e o Dióxido de Carbono (CO2). Outros 

gases, como o Sulfeto de Hidrogênio (H2S), o Nitrogênio (N2), o Hidrogênio (H2) e o Monóxido 

de Carbono (CO) também compõem o biogás. Esses microrganismos produzem a energia e os 

nutrientes necessários para o seu próprio crescimento e reprodução. 

A matéria prima utilizada na produção do biogás pode ser qualquer matéria orgânica, 

tais como resíduos domésticos, dejetos de suínos, bovinos, cama de aviário, entre outros. 

Já no processo de gaseificação1 podem ser usados ainda resíduos vegetais lenhosos e 

não lenhosos que são queimados em gaseificadores produzindo o biogás (Fernandes, 2012). 

Além da redução dos fases do efeito estufa, os resíduos formados na produção do biogás 

podem ser utilizados como biofertilizante na agricultura. O sistema de geração de biogás, entre 

outras coisas, reduz eutrofização2, a poluição do ar e melhora a utilização dos nutrientes 

agrícolas (Avaci, 2012). 

2.3.3 Geração de Energia Elétrica Através do Biogás 

O processo de geração de energia elétrica através do biogás é de certa forma simples. 

São utilizados motores de combustão interna. Como neste gás cerca da metade de sua 

constituição é metano, e a grande maioria dos motores já utiliza o gás natural, a conversão em 

energia elétrica fica facilitada. 

                                                 

 

 

 

 

 
1 Processo que transforma combustíveis sólidos ou líquidos em uma mistura combustível de gases, chama de gás 

de síntese. Este gás pode ser queimado diretamente ou usado na produção de plásticos e até transformado em 

combustíveis líquidos.  
2 Fenômeno causado pelo excesso de nutrientes numa massa de água, provocando um aumento excessivo de 

algas. 
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Alguns tipos de motores que podem ser utilizados com o biogás podem ser de ciclo Otto 

ou ciclo Diesel. Caso sejam utilizados os de ignição por centelha já existem modelos adaptados 

para o uso com gás natural, o qual é o modelo mais adaptável também para uso com biogás, 

consistindo a principal alteração uma regulagem no carburador para a queima de uma mistura 

ar - combustível mais fraca. Deve-se dimensionar o sistema de carburação para que o fluxo de 

biogás seja o dobro do fluxo de gás natural para manter a mesma potência, isso para compensar 

a menor concentração de metano no biogás do que no gás natural. 

Em motores a diesel ou ignição por compressão, a adaptação consiste na introdução de 

um misturador na entrada do ar, antes de ser comprimido. Assim o diesel entra em autoignição 

junto com a mistura ar - biogás, sendo que a injeção do diesel é reduzida automaticamente pelo 

regulador de velocidade. 

2.4 Biodiesel 

Devido ao desconhecimento da estrutura intrínseca desse biocombustível, a definição 

do Biodiesel vem sendo causa de verdadeiras confusões. Segundo, (MICHEL, 2000), alguns 

pesquisadores sustentam a ideia de que o Biodiesel é uma mistura de óleo vegetal ao diesel 

mineral, já outros pesquisadores dizem que biodiesel é uma mistura de 90% de óleo vegetal e 

10% de álcool. Para a mesma, o biodiesel possui uma estrutura molecular com identidade 

própria. 

De fato, biodiesel são ésteres alquílicos de ácidos graxos obtidos da reação de 

transesterificação3 de qualquer triglicerídeo (óleos e gorduras vegetais ou animais) com álcool 

de cadeia curta (metanol ou etanol). Por ser perfeitamente miscível e físico-quimicamente 

semelhante ao óleo diesel mineral, o Biodiesel pode ser utilizado puro ou misturado ao primeiro 

em quaisquer proporções, em motores do ciclo diesel sem a necessidade de significantes ou 

onerosas adaptações. 

                                                 

 

 

 

 

 
3 Reação química entre um éster e um álcool da qual resulta um novo éster e um álcool.  
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Uma nomenclatura utilizada para identificar a concentração do Biodiesel à mistura, é o 

biodiesel BX, onde X é a porcentagem em volume do Biodiesel à mistura. Por exemplo, o B5, 

B20 e B100 são combustíveis com uma concentração de 5%, 20% e 100% de Biodiesel (puro), 

respectivamente. 

2.4.1 Características 

As principais vantagens do biodiesel são: 

I. É renovável. 

II. Segundo, (MICHEL,2000), estudos da Idaho University demonstraram que o 

Biodiesel se degrada cerca de 4 vezes mais rápido que o diesel do petróleo. Além 

disso, os estudos demonstram que, em misturas Biodiesel/diesel, o óleo diesel se 

degrada até três vezes mais rápido do que se estivesse puro. 

III. O Biodiesel possui um ponto de fulgor4 muito mais elevado do que o do diesel. 

Isso quer dizer que os riscos de incêndio com Biodiesel são drasticamente 

reduzidos, se comparado com o diesel mineral. 

IV. O Biodiesel possui uma maior lubricidade, o que leva a um aumento da vida útil 

dos motores que o utilizam.  

V. O Biodiesel, se adequadamente produzido, não causa irritação quando entra em 

contato com a pele.  

VI. O uso do Biodiesel puro reduz significativamente as emissões poluentes. É 

isento de enxofre e de compostos aromáticos.  

                                                 

 

 

 

 

 
4 É a menor temperatura na qual um combustível libera vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura 

inflamável por uma fonte externa de calor, não é suficiente para que a combustão seja mantida.  
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VII. Contribui para a diminuição da dependência externa do petróleo, gerando 

economia de divisas.  

VIII. Permite a geração de renda no meio rural e contribui para a fixação do Homem 

no campo.  

IX. Como o biodiesel é oxigenado, ele apresenta uma combustão mais completa. 

X. O uso do biodiesel resulta numa notável redução dos odores, o que é um 

benefício real em espaços confinados. 

XI. O biodiesel pode ser usado sozinho ou misturado em qualquer quantidade com 

diesel de petróleo. 

XII. O biodiesel é biodegradável e não tóxico.  

XIII. O biodiesel funciona em motores convencionais. 

XIV. A partir da sobra do óleo de cozinha de uma residência, pode-se fazer o 

combustível através de um equipamento, por exemplo, o “Biobot 20 Table Top 

Processor”. 

As principais desvantagens do biodiesel são: 

I. Tem uma produção ligeiramente mais baixa de energia, se comparada a um 

volume equivalente do diesel regular. 

II. Pode ser mais caro do que o diesel regular dependendo da área e da matéria-

prima utilizada. 

III. Poucos pontos de abastecimento se comparado ao diesel regular. 

IV. No inverno, pode apresentar problemas com a temperatura. 
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2.4.2 Produção de Biodiesel 

O biodiesel é predominantemente produzido através de uma reação, denominada 

transesterificação, de triglicerídeos com álcoois de cadeia curta na presença de um catalisador, 

tendo a glicerina como um coproduto. 

Em tese, o biodiesel pode ser produzido a partir de qualquer fonte de ácidos graxos. 

Então, além dos óleos e gorduras animais ou vegetais, os resíduos graxos também aparecem 

como matérias primas para a produção desse biocombustível. Nesse sentido, podem ser citados 

os óleos de frituras, as borras de refinação, a matéria graxa dos esgotos, óleos ou gorduras 

vegetais ou animais fora de especificação, ácidos graxos, etc.  

O uso de diferentes tipos de matéria-prima, de forma geral, não provoca alterações 

significantes nas propriedades do Biodiesel. Alguns são mais viscosos, outros são menos 

estáveis quimicamente, ou ainda menos resistentes ao frio. Entretanto, essas diferenças não 

interferem na qualidade de sua combustão, se o biocombustível for adequadamente produzido 

e utilizado.  

O efeito da origem do óleo ou gordura vegetal ou animal reflete basicamente na 

composição e na natureza dos ácidos graxos presente nos triglicerídeos. Assim, óleos vegetais 

de espécies diferentes possuem composição dos ácidos graxos diferentes. No mais, obviamente, 

a composição dos ácidos graxos combinados nos óleos ou gorduras será a mesma composição 

no biodiesel produzido.  

Os ácidos graxos diferem entre si a partir de três características: o tamanho na cadeia 

hidrocarbônica, o número de insaturações e presença de grupamentos químicos.  

Sabe-se que quanto menor o número de insaturações (duplas ligações) nas moléculas, 

maior o número de cetano do combustível (maior qualidade à combustão), porém maior o ponto 

de névoa e de entupimento (maior sensibilidade aos climas frios). Por outro lado, um elevado 

número de insaturações torna as moléculas menos estáveis quimicamente. Isso pode provocar 

inconvenientes devido a oxidações, degradações e polimerizações do combustível (ocasionando 

um menor número de cetano ou formação de resíduos sólidos), se inadequadamente 

armazenado ou transportado.  
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2.4.3 Biodiesel no Brasil  

O Brasil pela sua imensa extensão territorial, associada às excelentes condições 

climáticas, é considerado um país, por excelência, para a exploração da biomassa para fins 

alimentícios, químicos e energéticos.  

As diversidades sociais, econômicas e ambientais geram distintas motivações regionais 

para a produção e consumo de combustíveis da biomassa, especialmente quando se trata do 

biodiesel. 

O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) é um programa 

interministerial do Governo Federal que objetiva a implementação de forma sustentável, tanto 

técnica como economicamente, da produção e uso do Biodiesel, com enfoque na inclusão social 

e no desenvolvimento regional, via geração de emprego e renda. 

Segundo (MICHEL,2000), estudos divulgados pelo NBB – National Biodiesel Board 

órgão que se ocupa com a implementação do biodiesel nos Estados Unidos, afirmam 

categoricamente que o Brasil tem condições de liderar a produção mundial de biodiesel, 

promovendo a substituição de, pelo menos, 60% da demanda mundial atuais de óleo diesel 

mineral. 

2.4.4 Uso do Biodiesel  

O Biodiesel pode ser utilizado puro ou misturado com o diesel do petróleo, em quaisquer 

proporções, não necessitando de modificações no motor (do ciclo diesel). Porém, o biodiesel 

possui uma elevada solvência em materiais orgânicos. Assim, dois cuidados devem ser 

tomados. O primeiro é que o biodiesel puro, B100, pode amolecer ou até solubilizar 

determinados materiais plásticos como borrachas naturais (presente em veículos mais antigos 

na forma de mangueiras e circuitos de combustíveis) ou espumas de poliuretano. O segundo 

cuidado está relacionado ao uso sequenciado de óleo diesel mineral de baixa qualidade e 

biodiesel. O diesel mineral de baixa qualidade provoca a incrustação de resíduos sólidos nas 

linhas de condução do combustível. Um possível e posterior uso do biodiesel pode limpar essas 

linhas, porém entupindo o filtro, necessitando de uma reposição (também não onerosa). 

Misturas biodiesel/diesel com concentração do primeiro abaixo de 20%, não apresentam esses 

inconvenientes.  
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Muito se fala do uso veicular do Biodiesel, entretanto, essa não é a única forma de 

utilização desse biocombustível. Ele pode ser utilizado também para a geração de energia 

elétrica, geração de calor, em frotas marinhas e fluviais.  

O biodiesel possui um poder calorífico menor que o do diesel do petróleo. Entretanto 

esse inconveniente é compensado pela combustão de maior qualidade, aproveitando melhor seu 

conteúdo energético, de modo que o consumo específico dos dois combustíveis são os mesmos. 

Além disso, testes de aplicabilidade demonstraram que não há redução significativa na potência, 

nem no torque do motor. 

2.4.5 Etanol e Metanol 

A reação de transesterificação utilizada para produção do biodiesel utiliza como 

coadjuvante um álcool que pode ser o metanol ou o etanol.  

Quimicamente, a diferença no biocombustível é quase nula. Apesar de muitas pesquisas 

com biodiesel etílico já terem sido realizadas em diversas partes do mundo, todos os países que 

utilizam o biodiesel, utilizam a produção metílica. Isso ocorre, pois, nesses países a 

disponibilidade de etanol da biomassa é bastante reduzida. Assim, entre etanol e metanol 

fósseis, evidentemente, escolhe-se o mais barato e o mais reativo (metanol). Entretanto, pela 

nossa imensidão territorial, o cenário brasileiro é atípico. É fato bastante reconhecido, a 

importância do álcool etílico (etanol) no mercado energético brasileiro.  

A utilização de ambos os álcoois possui suas próprias vantagens e desvantagens, ficando 

a escolha por parte de uma análise de disponibilidade e dos objetivos a serem atingidos. 

2.4.6 Armazenagem 

O biodiesel deve ser estocado em ambientes secos, limpos e isentos de luz. Os materiais 

aceitáveis são alumínio, aço, polietileno fluoretado, propileno fluoretado e teflon. Entretanto, 

não são recomendados chumbo, estanho, zinco e bronze.  
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2.4.7 Emissão de N𝑶𝒙 

Esses gases são, junto com os hidrocarbonetos não queimados, precursores do efeito 

smog5. Porém, pela drástica redução das emissões de hidrocarbonetos não queimados, verifica-

se uma redução global dos gases percussores desse efeito. Existem estudos em desenvolvimento 

de um aditivo que elimina este inconveniente. 

2.5 Microcentrais Solares 

O sol tem grande importância para Terra. O Brasil, em especial, é privilegiado pelo seu 

potencial energético solar. Assim, são amplas as possibilidades de aproveitamento energético 

do sol, destacando-se o fotovoltaico e térmico. 

Já que o sol é considerado responsável pela manutenção da vida no planeta, o 

aproveitamento energético do sol pode ocorrer de forma direta ou indireta. A energia solar 

indireta está relacionada com a energia eólica, à energia hidráulica, à conversão microbiológica 

de matérias orgânicas em combustíveis líquidos. O uso da energia solar direta refere-se ao 

aquecimento de água e habitação, resfriamento e condicionamento de ar, secagem de produtos 

agrícolas, destilação (produção de sal) e geração de energia elétrica.  

A energia solar térmica é mais recomendada para regiões do planeta que formam o 

“cinturão solar”, assim conhecido por fazerem parte daquelas regiões que estão a 30 graus 

norte/sul do Equador, onde a radiação solar direta e muito alta durante todo o ano.  

A tecnologia para conversão da energia solar em eletricidade está relacionada com a 

conversão de luz solar em eletricidade, que é feito por meio de módulos fotovoltaicos 

constituído de células. Tais células são dispositivos semicondutores capazes de converter a 

energia solar incidente em corrente contínua, porém com baixo rendimento. As mesmas se 

comportam como se fosse uma bateria de baixa tensão, cuja carga é continuamente completada 

                                                 

 

 

 

 

 
5Um tipo de poluição atmosférica derivado de emissões de veículos de combustão interna e fumos industriais 

que reagem na atmosfera com a luz solar para formar poluentes secundários que por sua vez se combinam com 

as emissões primárias.  
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numa taxa proporcional à iluminação incidente. Esta tecnologia tem sido mais apropriada para 

aplicações de pequena escala. 

2.5.1 Características 

As principais vantagens deste sistema são: 

I. Não emite gases de efeito estufa. 

II. Não emite gases poluentes. 

III. Não gera resíduos na sua operação. 

IV. Transformação limpa do recurso energético natural (o sol). 

As principais desvantagens são: 

I. Investimento inicial elevado, pois os painéis solares possuem um preço ainda 

elevado, no Brasil. Tecnologia ainda é importada.  

II. Em dias de chuva ou com baixa incidência de sol, ocorre uma diminuição da 

geração de energia. No período da noite não ocorre a produção de energia.  

2.5.2 Efeito Fotovoltaico 

Os materiais semicondutores apresentam, no seu espectro de energia eletrônica, faixas 

de energia permitida e proibida. Dentro da faixa permitida, encontram-se as faixas de valência 

e de condução, separadas por um hiato energético. Os elétrons ocupam a faixa de valência e 

podem ser excitados para a faixa de condução por meio de energia térmica ou pela absorção de 

fótons com energia maior que o hiato energético, a largura do mesmo é característico de cada 

semicondutor. Com o semicondutor iluminado, o comportamento seria o de uma bateria. Nas 

células solares feitas de silício cristalino, o campo elétrico é originado por processos de 

contaminação controlada e seletiva do material semicondutor. Existe uma inclinação adequada 

para os coletores dependente da latitude terrestre do local em que o mesmo será instalado.  

Os semicondutores mais apropriados para a conversão fotovoltaica são silício cristalino 

e silício amorfo hidrogenado. O silício cristalino é mais eficiente - chegando até a 20% de 
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eficiência de conversão, confiável e durável, porém não é barato. Os módulos solares convertem 

a luz solar em eletricidade, a qual deve ser armazenada em bancos de baterias de alta 

capacidade, quando não for diretamente usada. Tais bancos devem ser capazes de armazenar 

energia suficiente para minimizar os períodos noturnos e/ou de baixas intensidades de luz. 

Diversos outros componentes podem fazer parte de um sistema fotovoltaico de abastecimento 

de energia elétrica, tais como: área de iluminação, módulos solares (transformam a luz radiante 

em energia elétrica de corrente contínua de 12, 24 ou 48 V), estrutura de alumínio (projetado 

para a montagem correta dos módulos solares – sustentação mecânica), controlador de carga 

(otimiza e conforma o uso da energia fotovoltaica gerada pelo módulo de acordo com as 

necessidades do consumo, protege a bateria contra sobrecargas excessivas), bancos de baterias 

(acumula a energia gerada durante o dia), indicador do nível de carga da bateria (serve para 

acompanhar a vida útil da bateria), por fim o  inversor de potência (converte corrente contínua 

da bateria ou banco de baterias em corrente alternada para alimentar eletrodomésticos e demais 

equipamentos convencionais).  

A energia soltar fotovoltaica pode ter várias aplicações, dentre as quais podem ser 

citadas a iluminação residencial, iluminação pública, campismo, sinalizador estroboscópico 

(abastecimento de energia elétrica e a sinalização em locais remotos), iluminação de 

embarcações fluviais e marítimas, cerca elétrica, telecomunicações (em países mais 

desenvolvidos, as cabines telefônicas, ao longo das rodovias, usam painéis para evitar os longos 

trechos de linhas de alimentação elétrica), suprimento de água e sistemas de microirrigação, 

conservação de alimentos e medicamento, controle de pragas, suprimento de energia elétrica 

(energia de backup). 

2.5.3 Energia Solar Térmica 

Para aplicações de geração de energia elétrica, usando a energia térmica solar em grande 

escala, as tecnologias mais conhecidas são a canaleta parabólica e a torre de energia. Para 

aplicações menores e para localizações remotas, são conhecidos pratos parabólicos, que está 

com grande potencial de desenvolvimento.  

A potência térmica solar usa meios diferentes para gerar o calor, a partir dos quais a 

água é convertida em vapor, que será usado para acionar uma turbina convencional a vapor para 

produzir eletricidade. Algumas vezes um combustível fóssil é usado como suporte para aquecer 
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a água de caldeiras de tal forma que a central possa produzir energia, quando necessário, ainda 

que não haja incidência de sol.  

O meio ambiente parece ser o maior beneficiado com essa tecnologia limpa. As 

emissões de Dióxido de Carbono (CO2), na produção de energia, contribuem sozinha com 50% 

dos gases prejudiciais para o efeito estufa.  

A tecnologia das canaletas parabólicas ou “fazenda solar” faz uso de diversas filas, 

longas e paralelas, de conjuntos de espelhos em forma de canaleta que concentram e 

maximizam os raios do sol sobre um tubo de absorção de calor. Para garantir uma maior 

eficiência a tecnologia prevê um eixo giratório que permite cada conjunto seguir o sol do leste 

para o oeste. Um óleo absorvente de calor transporta a energia térmica para a água da caldeira 

trocadora de calor que, no fim, já na forma de vapor, gira a turbina de um gerador elétrico.  

Já a tecnologia da torre de energia segue o princípio de captar e concentrar a luz solar 

em espelhos num receptor que pode ser usado numa torre de energia. Os espelhos são 

distribuídos de forma circular, no centro do círculo é colocado uma torre com receptor contendo 

um fluido que pode ser água, ar, metal, liquido ou sal diluído. A posição dos espelhos é 

heliostática. O fluido aquecido vai do receptor para o bloco da torre e daí para uma turbina a 

vapor.  

Para o aquecimento de água por energia solar, são utilizados coletores planos que 

convertem a radiação solar em calor. O funcionamento é dividido em três fases: captação, 

transferência e acumulação de energia solar.  

Um exemplo bem característico da utilização da energia solar são os coletores planos 

de aquecimento de água. Tais coletores são envolvidos por um corpo negro que tem maior 

índice de absorção de radiação. A captação é feita por placas coletoras. Dessa forma, a água 

fria, proveniente do acumulador, atinge a base do coletor, onde absorve calor à medida que, por 

expansão térmica, retorna ao reservatório. O fluxo de água continua nesse ciclo, e a temperatura 

eleva-se continuamente a cada passagem pelo coletor.  

Os coletores são formados, basicamente, por uma caixa de material isolante, geralmente 

fibra de vidro e resinas de poliéster, isolados internamente por lã de vidro fenólica, sobre a qual 
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está um trocador de calor de cobre revestido por um corpo negro. O conjunto é vestido por um 

vidro de cristal de aproximadamente 4 mm de espessura, perfeitamente isolado com lã de vidro 

ou silicone.  

A Equação (2.1) aplicada para o planejamento prático de uma placa solar plana definida 

por 

 𝑄 = 𝐹. 𝐴. [𝐼(𝑎 − 𝑏) − 𝑈(𝑇𝑖 + 𝑇𝑎) (2.1) 

onde, 

Q = energia aproveitada pelo coletor (W); 

F = Fator de eficiência da remoção de calor do coletor; 

A = área do coletor (m²); 

I = relação entre a radiação solar incidente e a absorvida por unidade de superfície do 

coletor (W/m²); 

a = coeficiente de transmitância solar das coberturas transparentes; 

b = coeficiente de absorção da lâmina do coletor; 

U = coeficiente de perda de energia do coletor (W/℃–m²); 

Ti= temperatura de entrada do fluido (℃); 

Ta= temperatura do ambiente (℃). 

O uso de tais placas implica na necessidade de avaliação das condições ambientais do 

local em que vão ser utilizadas, para se evitarem danos e prejuízos.  

Os coletores são fabricados, levando em conta as variações na incidência das radiações, 

temperatura dos fluidos e temperatura ambiente. A energia aproveitável pelo coletor é definida 

pela Equação (2.2). 
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 𝑄𝑈 = 𝐴. G. 𝑐𝑝. ρ(𝑇𝑖 + 𝑇𝑜) (2.2) 

onde,  

G = volume de fluido que passa por unidade de área do coletor; 

cp = calor específico do fluido do coletor (no caso da água, 4190 J/kg - ℃); 

To = temperatura de saída do fluido. 

2.6 Sistemas Híbridos 

São modos de obtenção de energia elétrica a partir de duas ou mais fontes, como solar-

eólica, solar-diesel, etc. Estes sistemas estão sendo bastante utilizados por causa da eficiência 

em integrar sistemas novos ou já utilizados. A complementação é um dos pontos principais, 

pois no sistema eólico/solar, por exemplo, nos dias em que o céu estiver nublado e a obtenção 

de energia da placa fotovoltaica for reduzida o aerogerador continua sua produção sem 

interferência e ainda consegue sustentar o sistema.  

Discursando mais tecnicamente sobre a retenção e passagem de energia, os geradores 

podem operar de acordo com as associações em série ou paralelo. No entanto, para a geração, 

é usual a associação em paralelo, pois a corrente gerada pelas diferentes fontes de energia é 

somada à rede elétrica, elevando a potência total (ROSSI, 2000). 

Ainda segundo (ROSSI, 2000), um sistema híbrido pode operar diretamente conectado 

à carga, que pode ser utilizada para bombeamento de água e aplicações que não exijam 

estabilidade e eficiência, por exemplo. Novamente citando sistema eólico/solar não se podem 

armazenar ventos e luz, por isso durante os períodos de baixa geração e para a utilização 

posterior, o método convencional de armazenamento são as baterias. 

2.6.1 Características 

As principais vantagens deste sistema são: 

I. Utiliza duas fontes complementares. Por exemplo, sol e vento. 
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II. Flexibilidade, pois são sistemas facilmente ampliáveis, devido à modularidade 

dos subsistemas de geração. 

III. Poucos impactos ambientais, dado o baixo nível de emissão de gás carbônico e 

outros gases, comparado à geração exclusivamente a partir de combustíveis 

fósseis. 

As principais desvantagens deste sistema são: 

I. Investimento inicial bastante elevado em face da necessidade de aquisição de 

ambas as tecnologias, solar e eólica, que, individualmente, já exigem um alto 

investimento. 

II. Em sistemas de grande porte tem-se a ocupação de grandes áreas (arranjo 

fotovoltaico), além do aspecto visual (aerogeradores). 

III. O sistema de controle pode ser bastante complexo, dependendo do porte do 

sistema.  

2.6.2 Importância de um Sistema Híbrido de Energia 

As formas de aproveitamento de energias renováveis têm tomado um papel cada vez 

mais importante à medida que o controle dos níveis de emissões de gases poluentes tem sido 

alvo de preocupações internacionais. Com isso torna-se importante o estudo de métodos para o 

aproveitamento dos recursos naturais que causem o mínimo impacto, como é o caso da energia 

dos ventos e das águas. 

Um dos papéis mais importantes da ciência é o de oferecer instrumentos e informações 

que permitam uma melhor formulação de políticas voltadas para a preservação do meio 

ambiente. 

Nesse contexto, a radiação solar e os ventos podem se combinar em um sistema único 

de geração de energia. A utilização do sistema híbrido eólico fotovoltaico de geração de energia 

em residências é a melhor opção para reduzir e/ou zerar a necessidade do consumo da energia 

proveniente das empresas concessionárias de energia. Além do mais, estas fontes de energia 
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são renováveis e não poluem o meio ambiente como os combustíveis fósseis, que são os mais 

utilizados atualmente para geração de energia. 

O sistema mais utilizado no Brasil é o solar/eólico por causa da grande disposição de 

ventos e sol que temos aqui e pela sustentabilidade. 

2.6.3 Impactos dos Sistemas Híbridos na Produção de Energia em 
Comunidades Isoladas 

A implantação de sistemas híbridos de energia traz benefícios, principalmente em 

sistemas pequenos, como pequenas comunidades. Não há nenhum grande impacto ambiental, 

tirando as baterias existentes, pois há necessidades de programas de reciclagem para manejo 

final desta e sem prejudicar o meio ambiente. 

Em termos de impactos socioeconômicos relacionados a essas instalações em locais 

mais isolados, é fato que há um aumento populacional em torno da região beneficiada, devido 

ao difícil acesso da energia elétrica em algumas comunidades. Essas comunidades geralmente 

são em lugares remotos muitos distantes dos grandes centros. 

Sistemas híbridos que levam energia elétrica para essas comunidades são de 

fundamental importância e contribuem decisivamente para o desenvolvimento local e aumento 

na qualidade de vida das pessoas. Desta forma, esses sistemas híbridos são muito promissores 

e os mais viáveis para estas comunidades, levando em consideração que o sistema tradicional 

de abastecimento de energia é muitas vezes técnica e economicamente inviável.
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Capítulo 3 

3.PRODUÇÃO DE BIOGÁS EM BIODIGESTORES  

Neste capítulo será descrito o processo de produção de biogás em biodigestores. 

Também será detalhado a formação do biogás, assim como os processos necessários para filtrar 

gás carbônico e sulfídrico além de umidade e partículas. Por fim, será feito uma comparação do 

peso específico e do poder calorífico do biogás em função da composição química do mesmo. 

3.1 Biodigestores 

Um biodigestor consiste em uma câmara fechada onde resíduos orgânicos (oriundos de 

produções rurais, agrícolas ou urbanas) são armazenados, sem a presença do ar atmosférico, 

ocorrendo o processo de fermentação através de digestão anaeróbia, que produz biogás e 

biofertilizante (GASPAR, 2003). 

Para que a digestão anaeróbia proporcione resultados úteis, é necessário que esta se 

realize em condições controladas. Para este controle, utilizam-se biodigestores, onde sua 

constituição depende do tipo e do fornecimento do resíduo (SILVA, 1996). 

3.2 Formação do Biogás 

O biogás é um gás natural resultante da fermentação anaeróbia de dejetos animais, de 

resíduos vegetais e lixo industrial ou residencial em condições adequadas. 

Esse processo é realizado basicamente em três etapas (SOSA; CHAO; RIO, 2004). Na 

primeira, a matéria orgânica é convertida em moléculas menores pela ação de bactérias 

hidrolíticas e fermentativas. As bactérias hidrolíticas transformam proteínas em peptídeos e 

aminoácidos, polissacarídeos em monossacarídeos, gorduras em ácidos graxos, pela ação de 

enzimas extracelulares, como a protease, a amilase e a lípase. As bactérias fermentativas 

transformam esses produtos em ácidos solúveis (ácido propiônico e butírico), álcoois e outros 

compostos. Numa segunda etapa, as bactérias acetogênicas transformam os produtos obtidos 

na primeira etapa em ácido acético (CH3COOH), hidrogênio e dióxido de carbono. Essas 

bactérias são facultativas, ou seja, elas podem atuar tanto em meio aeróbio como anaeróbio. O 

oxigênio do resíduo orgânico não aproveitado no processo aeróbio do sistema é utilizado para 

efetuar essas transformações. 
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O metano é formado na última etapa da produção do biogás. As bactérias 

metanogênicas, que formam o metano, transformam o hidrogênio, o dióxido de carbono e o 

ácido acético (CH3COOH) em metano e dióxido de carbono. Estas bactérias anaeróbias são 

extremamente sensíveis a mudanças no meio, como temperatura e pH. As bactérias produtoras 

do biogás são mesofílicas, vivem entre 35 a 45ºC e são sensíveis a alterações de temperatura. 

Variações bruscas de temperatura fariam com que as bactérias metanogênicas não 

sobrevivessem, o que acarretaria na diminuição considerável da produção de biogás (SOSA; 

CHAO; RIO, 2004). 

A porcentagem dos gases que formam o biogás varia de acordo com os resíduos e as 

condições utilizadas no processo de biodigestão. Independentemente do resíduo orgânico 

utilizado para formação do biogás, ele será essencialmente constituído por gás metano (CH4) e 

gás carbônico (CO2). Outros gases, como o sulfeto de hidrogênio, o nitrogênio, o hidrogênio e 

o monóxido de carbono também compõe o biogás, mas em menores concentrações. Na Tabela 

1, apresenta-se a composição do biogás (MARQUES, 2012). 

Tabela 1 Composição Básica do Biogás. 

Composição Porcentagem do Volume de Gás Produzido 

Metano (CH4) 50 – 70% 

Dióxido de Carbono (CO2) 25 – 50% 

Nitrogênio (N2) 0 – 7% 

Gás Sulfídrico (H2S) 0 – 3% 

Oxigênio (O2) 0 – 2% 

Hidrogênio (H2) 0 – 1% 

Amoníaco (NH3) 0 – 1% 

Monóxido de Carbono (CO) 0 – 0,2% 

Gases em Menor Concentração 0,01 – 0,6% 

Fonte: CETESB (2011). 

 

O gás carbônico e o gás sulfídrico devem receber atenção especial. Esses são 

considerados como o principal problema na viabilização de seu armazenamento e na produção 

de energia, interferindo principalmente na qualidade do biogás. Altas concentrações dos 

referidos gases podem acarretar problemas de corrosão no sistema de condução do biogás até 

sua transformação, seja em energia elétrica ou térmica, levando à necessidade de processos de 

tratamento (MAGALHÃES, 1986). 

O gás sulfídrico está presente no biogás em uma concentração aproximada de 10 g/m³. 

Portanto, existe a necessidade do mesmo passar por um filtro purificador para evitar, além do 
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mau cheiro, seu efeito corrosivo, levando-o a uma concentração inferior a 1,5 g/m³ 

(OLIVEIRAS, 1993). 

3.3 Filtragem 

Algumas substâncias presentes no biogás tem caráter indesejado, podem interferir na 

combustão tornando-a menos eficiente, pois, durante a queima absorvem energia. A água e o 

dióxido de carbono são as principais, tendo também o gás sulfídrico que causa corrosão nos 

equipamentos utilizados. 

3.3.1 Remoção da Umidade 

Para remoção da umidade presente no biogás pode-se utilizar um dreno na tubulação de 

gás que sai do biodigestor. Pode ser feito também utilizando-se glicóis, como sílica gel, etc. 

Este processo pode ser mais rigoroso. Todavia sua especificação depende da utilização final do 

gás dependendo do grau de umidade aceitável. 

3.3.2 Remoção de Dióxido de Carbono (CO2) 

Existem várias alternativas para remover o gás carbônico presente no biogás. Diferentes 

mecanismos conseguem separar alguns constituintes do gás, entre eles: absorção física e 

química, adsorção em uma superfície contínua, separação por membranas, separação criogênica 

e separação a partir de conversão química (reações químicas) (SALOMON, 2007). 

3.3.3 Remoção de H2S 

O ácido sulfídrico é um gás extremamente corrosivo e tóxico, e causa danos ao 

ambiente, pois durante a combustão é convertido em dióxido de enxofre. Também pode afetar 

o processo de digestão anaeróbia por inibição. Ele deve ser removido, pois pode causar corrosão 

no compressor, nos tanques de armazenamento e nos motores em geral (WELLINGER, et AL., 

1999). 

Nos próximos tópicos serão descritos os principais processos de remoção de ácido 

sulfídrico, os quais podem ser divididos em duas categorias gerais: processos de oxidação a 

seco e processos de oxidação na fase líquida. 

I. Processos de Oxidação a Seco 



44 

Capítulo 3 – Produção de Biogás em Biodigestores 

Soluções em Energia – Projeto de Biodigestor Residencial  

São processos usados para remover o ácido sulfídrico do biogás convertendo-o em 

enxofre ou óxidos de enxofre. É utilizado quando o teor de enxofre no gás é relativamente baixo 

e requer alta pureza. Podem ser feitos com introdução de oxigênio ou ar no sistema de Biogás 

ou por adsorção utilizando óxidos de ferro:   

Introdução de Oxigênio ou Ar no Sistema de Biogás: É inserida uma pequena 

quantidade de oxigênio (de 2 a 6%) no sistema de biogás utilizando um compressor. Assim o 

sulfeto no biogás é oxidado em enxofre reduzindo a concentração do ácido sulfídrico. A reação 

que ocorre é: 2H2S + O2 → 2S + 2H2O. É um processo que tem um baixo custo de investimento 

e de operação sendo ainda relativamente simples. Não há a necessidade do uso de produtos 

químicos nem equipamentos especiais. Dependendo da temperatura, do tempo de reação e local 

onde o ar é adicionado, a concentração do ácido sulfídrico é reduzida em até 95%, menos do 

que 50 ppm (SALOMON, 2007). Entretanto deve-se ficar atento a quantidade de ar no biogás, 

que pode ser explosivo em uma escala de 6 a 12%, dependendo da quantidade de metano no 

biogás (WELLINGER, et AL., 1999). 

Adsorção Utilizando Óxidos de Ferro: Segundo (SALOMON, 2007), o ácido 

sulfídrico reage com os hidróxidos e óxidos de ferro para formar sulfeto de ferro. O biogás 

passa através de uma palha com óxidos de ferro e remove o ácido sulfídrico. Quando esta palha 

é completamente recoberta por enxofre eles são removidos para regeneração do enxofre. É um 

método simples, mas durante a regeneração ocorre perda de calor. Este processo é sensível à 

presença de água no biogás. Pequenos pedaços de madeira cobertos com óxidos de ferro 

também são utilizados, pois possuem uma ampla superfície de contato. Este processo também 

pode ser feito com carvão ativado. O carvão também age como um catalisador (HAGEN, 2001). 

Um dos principais parâmetros para remoção do odor é a área superficial do sólido adsorvente. 

Outros sólidos também são utilizados, mas com menor frequência, são eles: alumina, bauxita, 

sílica gel e o carvão vegetal. Esses materiais são menos utilizados devido a sua regeneração que 

é problemática e também está ligada a absorção de água que reduz a eficiência de adsorção. 

Podem ser construídos leitos rasos com alta vazão de gás que podem ser utilizados até um ano 

e meio antes de serem trocados. São utilizadas velocidades superficiais de 0,13 a 0,18 m/s para 

se controlar o odor. A temperatura do efluente não pode ultrapassar 52°C e a umidade relativa 

devem ser abaixo de 50%, porque nas faixas superiores a estas os gases não são facilmente 

absorvidos. O carvão após sua vida útil pode ser reativado, pelo próprio fornecedor, em 

processos termoquímicos a temperaturas na faixa de 600°C, (SALOMON, 2007). 
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II. Processos de Oxidação na Fase Líquida 

Para baixas concentrações de ácido sulfídrico são utilizados tratamento de gases. São 

processos de absorção física e absorção química. 

Processo de Absorção Física: neste processo o ácido sulfídrico pode ser absorvido por 

um solvente, que pode ser a água. O consumo de água é relativamente alto para a quantidade 

pequena de ácido sulfídrico absorvido. Para melhorar o processo algumas substâncias químicas 

podem ser adicionadas a água como o NaOH. Os subprodutos formados são sulfetos ou 

hidrossulfetos de sódio que não podem ser recuperados e devem ser tratados para sua disposição 

final (SALOMON, 2007). 

Processo de Absorção Química: A absorção química do ácido sulfídrico pode ser feita 

com soluções de sais de ferro, tais como o cloreto de ferro (FeCl3). Este método é altamente 

eficaz na redução de altos níveis de ácido sulfídrico. Os produtos formados são precipitados 

insolúveis. O cloreto de ferro pode ser diretamente adicionado no digestor. Estes métodos de 

remoção de ácido sulfídrico são mais apropriados para digestores anaeróbios de pequeno porte, 

mas todos os outros processos são economicamente viáveis em plantas de grande escala. Por 

este método a concentração final de ácido sulfídrico chega em torno de 10 ppm, (SALOMON, 

2007). 

3.3.4 Remoção de Partículas 

Dependendo do tipo de aplicação é necessário remover partículas. Algumas formas de 

atingir este objetivo é utilizar lavadores. Os tipos mais comuns são: Lavadores tipo Torre, 

Lavadores centrífugos e Lavadores Venturi. 

3.4 Armazenamento de Biogás 

Há uma dificuldade de compressão a pressão e temperatura ambiente (temperatura 

crítica de -82°C e pressão 47,5 bar). Para o caso requerido que será abordado no próximo 

capítulo pode-se armazenar o biogás em baixa pressão em um balão de armazenamento próprio. 

3.5 Uso do Biogás 

O poder calorífico do metano é de 8.500 kcal/m³, portanto a concentração de metano no 

biogás é diretamente relacionada ao poder calorífico do biogás. O potencial teórico de energia 
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contido nos combustíveis é determinado pelo poder calorífico inferior (PCI). O biogás 

altamente purificado pode alcançar até 12.000 kcal/m³ (COPEL 2011). 

A concentração de metano influência não somente o poder calorífico inferior como 

também a densidade ou peso específico do biogás. A Tabela 2 apresenta essa variação entre o 

poder calorífico inferior do biogás e a densidade em função da quantidade de metano presente 

no biogás.  

Tabela 2 Peso Específico e Poder Calorífico Inferior do Biogás em Função da Composição 

Química. 

Composição química do biogás Peso específico ou densidade 

(kg/m³) 

Poder Calorífico Inferior – PCI  

(kcal/kg) 

10% CH4 e 90% CO2 1,8393 465,43 

40% CH4 e 60% CO2 1,46 2333,85 

60% CH4 e 40% CO2 1,2143 4229,98 

65% CH4 e 35% CO2 1,1518 4831,14 

75% CH4 e 25% CO2 1,0268 6253,01 

95% CH4 e 05% CO2 0,7768 10469,6 

99% CH4 e 01% CO2 0,7268 11661,02 

Fonte: (IANNICELLI, 2008). 

Sempre que há a possibilidade de se queimar o biogás, pode-se aproveitar a energia 

desta combustão de várias formas. No Capítulo 6 serão abordadas algumas formas para este 

aproveitamento energético. 

3.6 Segurança para Utilização do Biogás 

Devem-se tomar medidas de segurança toda vez que se usa o biogás. O maior risco na 

utilização do biogás reside na sua inflamabilidade, devido aos seus componentes. A literatura 

recomenda que a concentração de metano seja mantida fora da faixa de 5-15% (em volume) e 

a de oxigênio inferior a 3-15% (SALOMON, 2007). Deve-se também atentar-se para não 

ocorrer entrada de ar no biodigestor, pois evita a produção de metano e proporcionando a de 

gás carbônico. 

Algumas medidas de segurança para os sistemas com biogás são: evitar vazamentos 

utilizando materiais adequados para conexões, instalar extintores de incêndio e colocar os 

equipamentos (biodigestor, balão de armazenamento) em locais abertos para que em caso de 

vazamento do gás tenha como sair do ambiente. 
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3.7 Biofertilizante 

Biofertilizante tem origem da fermentação de resíduos vegetais e animais em 

biodigestores com finalidade de se obter o biogás. Este material pode ser utilizado na 

fertilização do solo (SOUZA; PEIXOTO; TOLEDO, 1995). 

Durante a fermentação do resíduo orgânico o mesmo transforma-se em fertilizante 

orgânico. Este material não possui causadores de doenças e pragas às plantas, não apresenta 

odor e por isso não atrai moscas, insetos ou roedores, agentes proliferadores e causadores de 

doenças. Caso isso ocorra, é necessário aumentar o tempo de retenção hidráulica do material 

(FILHO, 1981). Este material aumenta o teor de húmus no solo, melhorando suas propriedades 

físicas e químicas, além de ajudar a melhorar as atividades microbianas do solo. O 

biofertilizante pode ser aplicado diretamente na forma liquida ou desidratada, dependendo das 

condições locais de infraestrutura (FILHO, 1981).  

O biofertilizante possui uma boa concentração de nutrientes em comparação ao resíduo 

original, devido as grandes perdas de carbono, hidrogênio e oxigênio (SOUZA; PEIXOTO; 

TOLEDO, 1995). Em geral, o biofertilizante apresenta pH entre 7,0 a 8,0, ou seja, levemente 

alcalino, propiciando o crescimento de microorganismos úteis a terra, que restabelecem a vida 

do solo, levando ao equilíbrio do pH (SOUZA; PEIXOTO; TOLEDO, 1995; BARRERA, 

2003). O pH pode indicar se o tempo de decomposição está correto. Efluentes do biodigestor 

com pH menor que 7 (afluente ácido), indica digestão incompleta ou sobrecarga no biodigestor. 

No entanto, pH superior a 8 dos efluentes do biodigestor indica excesso de retenção hidráulica 

(SOUZA; PEIXOTO; TOLEDO, 1995). 
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Capítulo 4 

4.PROJETO DE BIODIGESTOR RESIDENCIAL 

Neste capítulo é descrito a metodologia do projeto de biodigestores residenciais. 

Primeiramente são explicados os processos, passo a passo, necessários para realizar a 

montagem de um biodigestor. Em seguida, é apresentada a estrutura de alimentação do 

biodigestor, suas premissas e especificações. Posteriormente, é realizada uma síntese do uso 

dos produtos gerados. São discutidos também, os cuidados necessários e os problemas mais 

comuns que podem ocorrer neste tipo de projeto. Finalmente, é apresentada uma especificação 

dos materiais e equipamentos necessários para a confecção de um biodigestor. 

4.1 Introdução 

O projeto de qualquer tipo de biodigestor consiste na montagem de um tanque onde será 

feita a decomposição do resíduo orgânico armazenado. Desta forma, deve-se considerar alguns 

processos, tais como a alimentação do biodigestor, processo de construção e os tipos de insumos 

que serão produzidos e aproveitados. 

A Figura 3, a seguir, representa um esquema do projeto de um biodigestor. O alimentos 

triturados é conduzido pela tubulação até o tanque, onde permanece em decomposição, o biogás 

produzido flui até o balão de armazenamento. Nos próximos itens são apresentadas todas as 

etapas para a montagem e utilização do mesmo. 

Figura 3 Esquema de Projeto de um Biodigestor. 

 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores. 
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4.2 Alimentação do Biodigestor 

Nesta fase do projeto são avaliadas questões sobre a alimentação do biodigestor tais 

como tipo e quantidade de resíduo orgânico a ser utilizado, além de outros processos que serão 

descritos adiante. O material de alimentação do biodigestor considera-se todo o resíduo 

orgânico produzido em uma residência: cascas de alimentos, utilizados no preparo das 

refeições, sobras das refeições, ossos, etc. 

4.2.1 Triturador 

O triturador tem o objetivo de converter o resíduo orgânico sólido em líquido, para que 

seja conduzido pela tubulação até o tanque. Esta conversão apresenta a capacidade de 

aceleração o processo de decomposição anaeróbia. É recomendável que o triturador seja 

instalado na pia da cozinha.  

Todavia, como os resíduos orgânicos devem ser separados da água proveniente de 

simples lavagens (normalmente com produtos de limpeza à base de detergente e sabão), faz-se 

necessário a instalação de uma cuba adicional denominada ‘meia cuba’ como indicado na 

Figura 4 abaixo.  

Figura 4 Esquema de Ligação da Pia. 

 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores. 

4.2.2 Conexão Entre o Triturador e o Biodigestor 

A conexão entre o triturador e o biodigestor é feita através de dutos de PVC rígido, que 

normalmente são utilizados como tubulação de esgoto e luvas de conexão de 50 mm. 
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Devido ao tempo de decomposição do resíduo orgânico no biodigestor, é necessário um 

controle de fluxo deste material no mesmo. Desta forma, entre o triturador e o biodigestor 

devem existir dois registros de PVC de esfera soldável de 50 mm, com o objetivo de controlar 

o destino do resíduo orgânico triturado: i) para o biodigestor ou ii) para o esgoto, caso não haja 

mais capacidade de armazenamento. 

O modelo é exemplificado na Figura 5 abaixo, onde se observa que uma das entradas 

da junção “T” é diretamente conectada ao esgoto por um registro e a outra junção “T” ao 

biodigestor por outro registro. 

Figura 5 Ligação Triturador - Biodigestor 

 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.  

4.3 Tanque do Biodigestor 

O tanque é considerado como o principal elemento do projeto, pois é onde ocorre a 

decomposição do resíduo orgânico através do processo de biodigestão anaeróbia. 

4.3.1 Premissas 

O biodigestor será especificado com base nas seguintes premissas: 

i) Taxa de produção dos resíduos orgânicos diários. Por ser residencial, não há 

necessidade de ser de grande porte; 
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ii) Facilidade de instalação do equipamento, de forma a reduzir a complexidade e 

o espaço disponível numa residência. 

Existem no mercado modelos de biodigestores prontos, que são bastante atrativos 

quando se trata de uma produção maior de resíduo orgânico, como em propriedades rurais. 

Contudo, como o objetivo deste projeto é a utilização em uma residência faz-se necessário a 

criação de um biodigestor específico, com características de tanque totalmente vedado de forma 

a evitar mau cheiro e propiciar a produção de metano. 

4.3.2 Especificações 

Para confeccionar o biodigestor é sugerida a utilização de um tanque de pequena 

dimensão, uma vez que o mesmo tem como finalidade atender uma residência. Serão 

necessárias algumas adaptações para entrada/saída de produtos do mesmo.  

Com base nas premissas abordadas no item anterior e sendo considerado na residência 

uma família de cinco pessoas e, portanto, estimando uma produção máxima de 120 kg mensais 

de resíduo orgânico. Existe no mercado algumas opções de tamanhos de tanque, feito uma 

pesquisa adotou-se um de 310 l para o referido projeto. 

Para construir o biodigestor a partir deste tanque são necessárias algumas adaptações: 

1. Uma entrada de 50 mm de diâmetro na parte superior do tanque para admissão de 

matéria orgânica do triturador de alimentos. Para obter essa entrada é necessário furar o 

tanque com serra copo apropriada. 

2. Uma saída na tampa para a liberação do biogás. Essa saída é recomendável que seja feita 

na parte superior do tanque, onde normalmente irá concentrar o biogás produzido no 

processo. No caso do tanque escolhido, o mesmo já possui de fábrica uma saída na parte 

superior que pode ser utilizada para esse fim. 

3. Uma saída de 50 mm na parte inferior, também deverá ser adaptada. Está saída deve ser 

ligada em uma conexão T de 50 mm, no qual são conectados dois registros de esfera: o 

primeiro ligado ao esgoto e o segundo necessário para a remoção do biofertilizante 

produzido. O tanque escolhido para esse projeto também, já possui uma saída na parte 

inferior que pode ser adaptada para esse fim.  
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A Figura 6 a seguir, representa o biodigestor com as adaptações necessárias. 

Figura 6 Esquema do Biodigestor, Cotadas em mm. 

 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores. 

Há a necessidade de mensurar a pressão de gás no sistema, para isto instala-se no duto 

de saída de biogás um manômetro. 

No interior do tanque é preciso instalar uma chave boia que tem como objetivo mostrar 

para o operador quando a caixa está em nível mínimo e máximo, de acordo com o LED  que 

estiver aceso. Em geral as chaves boias possuem três terminais, sendo que um é de uso comum 

para informar o nível da caixa. Dependendo da combinação feita do terminal comum, com um 

dos outros dois terminais será informado um nível da caixa (nível mínimo ou nível máximo). 

Nesse projeto é utilizada a chave boia da Eletromar, que funciona da seguinte forma: são 

utilizados os terminais preto e azul da chave para fechamento com nível baixo e abertura com 

nível alto. Concomitantemente é utilizado o fio preto e marrom para fecharmos com nível alto 

e abertura com nível baixo. Pode-se fazer esse tipo de ligação, pois os estados de abertura e 

fechamento são complementares. A Figura 7 a seguir mostra o circuito equivalente do 

funcionamento da chave boia.  
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Figura 7 Esquema de Ligação da Chave Boia 

 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores. 

4.4 Usos dos Produtos Gerados 

Através do processo de decomposição de resíduo orgânico inserido no biodigestor 

normalmente são produzidos dois principais produtos: o biofertilizante e o biogás. 

Conforme descrito no Capítulo 3 o biogás pode ser utilizado com diversos objetivos, 

todavia no presente trabalho são destacados três de suas formas de utilização. 

4.4.1 Condução 

Para a condução do biogás são utilizados dutos de PVC rígido de 3
4⁄  de polegadas. 

Com exceção de alguns equipamentos, que podem ter suas conexões com dimensões maiores 

ou menores, é necessária uma adaptação com reduções para estas interligações entre os 

equipamentos. 

4.4.2 Filtragem 

Os equipamentos necessários que serão instalados entre o biodigestor e o balão de 

armazenamento são: 

 Equipamento para drenagem de água na tubulação que será colocado após a saída do 

biogás de dentro do tanque do biodigestor. Esta drenagem tem como objetivo, impedir 

a entrada de oxigênio e eliminar o gás carbônico contido no biodigestor, fruto da 

fermentação. 
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 Para o uso do biogás será necessário antes uma purificação do mesmo, para isso será 

utilizado um purificador de biogás. No projeto é utilizado o purificador da BGS 

equipamentos, este equipamento é constituído por um composto químico acondicionado 

em material plástico, o mesmo filtra o ácido sulfídrico e outros gases que são corrosivos 

aos equipamentos.  

4.4.3 Armazenamento 

Depois de purificado o biogás, o mesmo está pronto para o armazenamento. O 

armazenamento deve ser feito em um recipiente adequado para biogás. No projeto é utilizado 

um balão de armazenamento de 1 m³ da BGS equipamentos, em que a capacidade de 

armazenamento do mesmo satisfaz a necessidade do biodigestor.  

4.5 Cuidados e Problemas 

Alguns cuidados devem ser tomados para garantir a eficácia do processo. 

Certificar-se de que todas as conexões nos dutos estejam bem feitas e verificar se as 

condições de vedação do tanque estão em boas condições. Pois caso contrário além da saída do 

biogás para o ambiente pode ocorrer entrada de oxigênio, comprometendo a produção do 

biogás. 

Qualquer que seja a forma de utilização do biogás é sempre indispensável a adoção de 

um sistema para retirada de umidade do biogás, isso devido ao aumento da deterioração dos 

equipamentos usados.  

4.6 Especificações de Materiais e Equipamentos Utilizados 

A Figura 8, Figura 9, Figura 10, Figura 11, Figura 12, Figura 13 e a Figura 14 mostram 

os equipamentos que serão utilizados para este projeto podendo estes serem alterados por outros 

que satisfaçam as mesmas necessidades. A Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5, Tabela 6, Tabela 7, 

Tabela 8 e a Tabela 9 mostram as respectivas especificações de cada equipamento.  
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Figura 8 Triturador. 

 

Fonte: InSinkerator. 

Tabela 3 Triturador 

Especificações Triturador 

Marca InSinkerator 

Modelo 55 

Alimentação 127 ou 220V 

Potência 0,55 HP 

Capacidade de Trituração 980 mL 

Controle de som Quiet Standard 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores com base no InSinkerator. 

Figura 9 Medidor de Pressão. 

 

Fonte: BGS equipamentos. 

Tabela 4 Medidor de Pressão 

Especificações Manômetro 

Pressão máxima 16 kPa 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores com base na BGS equipamentos. 
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Figura 10 Purificador de Biogás. 

 

Fonte: BGS equipamentos. 

Tabela 5 Purificador de Biogás 

Especificações Purificador 

Vazão <15 m³/dia 

Capacidade máxima  800 m³ 

Material Plástico 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores com base na BGS equipamentos. 

Figura 11 Balão de Armazenamento. 

 

Fonte: BGS equipamentos. 
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Tabela 6 Balão de Armazenamento 

Especificações Balão de armazenamento 

Volume 1 m³ 

Tamanho 1,5 x 2,2 mm 

Espessura 06 mm 

Material PVC 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores com base na BGS equipamentos. 

Figura 12 Tanque do Biodigestor. 

 

Fonte: Fortlev. 

Tabela 7 Tanque do Biodigestor 

Especificações tanque do Biodigestor 

Capacidade 310 L 

Adaptadores flanges 2 

Tampa de 1/4 de volta Vedação total 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores com base na Fortlev. 
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Figura 13 Chave Boia 

 
Fonte: Eletromar. 

Tabela 8 Chave Boia 

Especificações chave boia 

Marca Eletromar 

Temperatura de operação 0 a 55 ºC 

Rabicho 2 Metros Uky-2 

Contato reversível 

Isenta de Mercúrio 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores com base na Eletromar. 

Figura 14 Dreno de Água. 

 

Fonte: Manual de treinamento em biodigestão. 

Tabela 9 Dreno de Água. 

Dreno de água 

Consiste apenas de uma junção T em que 

numa ponta é ligado em uma garrafa com 

água 

Fonte: Manual de treinamento em biodigestão. 
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4.7 Operação do Equipamento 

Através do tubo de carga, o resíduo orgânico triturado é introduzido no biodigestor para 

ser submetido à digestão anaeróbia e consequente produção de biogás e biofertilizante. Todo 

tipo de matéria orgânica pode ser utilizada. É possível inserir resíduo orgânico continuamente, 

sem que o nível máximo do biodigestor seja atingido. O acompanhamento dos LEDs, que estão 

conectados a partir da chave boia facilitam esse controle. Também é necessário verificar se o 

material está totalmente decomposto. A maneira de identificação do estado da decomposição 

está descrita no item 3.7. Conforme explicado no decorrer deste capitulo, o gás formado 

continuamente deve ser armazenado para seu uso posterior. Apesar de não ter sido detalhado 

no projeto, o outro produto gerado pela decomposição anaeróbia, o biofertilizante, tem grande 

utilidade nos dias de hoje, por apresentar alta qualidade para uso como fertilizante agrícola, 

devido principalmente a diminuição no teor de carbono do material. A matéria orgânica ao ser 

digerida perde exclusivamente carbono na forma de metano e gás carbônico, aumentando o teor 

de nitrogênio e demais nutrientes, em consequência da perda do carbono. A Figura 15 

representa um esquema geral da construção do biodigestor.  

Figura 15 Esquema Geral. 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores. 
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Capítulo 5 

5.ANÁLISE TÉCNICA E ECONÔMICA 

Neste capítulo é realizada uma análise de viabilidade técnica e econômica do projeto. 

Dessa forma, será realizada uma estimativa da quantidade de resíduos orgânicos utilizados e 

uma lista de materiais necessária. Em seguida, é feito a análise de viabilidade econômica, 

propriamente dita, considerando a taxa mínima de atratividade (TMA), valor presente líquido 

(VPL), taxa interna de retorno (TIR) e por fim, o período de tempo de recuperação do 

investimento (payback). 

5.1 Estimação da Quantidade de Resíduos 

É necessário estimar a quantidade de resíduos orgânicos produzidos na residência de 

forma a possibilitar o cálculo de alguns volumes do tanque. Para tal é necessário o 

conhecimento de algumas grandezas envolvidas. Parte do tanque deve ser destinado a 

armazenar o biogás, outra para o resíduo em decomposição e uma terceira para acúmulo do 

resíduo decomposto.  

O volume total do tanque é 𝑉total . = 310 l. O volume útil do tanque, o qual realmente 

será utilizado para geração do biogás, será calculado de acordo com as fórmulas a seguir. 

 𝑉 =  (π × R2  × ℎ) (5.1) 

onde. 

R = é o raio do tanque. 

h= é a altura. 

Substituindo R= 0,5 m; h = 0,2 m na Equação (5.1) tem-se: 

𝑉𝑢𝑡𝑖𝑙 =  (π ×  0,52  × (0.2)) × 103 = 157.08 𝐿 

É necessário ainda deixar parte do volume com o objetivo de manter uma quantidade 

das bactérias responsáveis pela produção do biogás, assim é destinado no fundo do tanque uma 

altura de 10 cm de coluna de líquido para este fim. Esse volume será calculado pela mesma 

Equação (5.1) anterior, substituindo R= 0,5 m; h = 0,1 m, tem-se 
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𝑉𝑚𝑜𝑟𝑡𝑜 =  (π ×  0,52  × (0.1)) × 103 = 78,54 𝐿 

Como já se reservou a parte inferior do tanque para o material decomposto e a parte 

mediana para o material em decomposição, o volume do tanque destinado ao acumulo de biogás 

será na parte superior do tanque, é dado pela Equação (5.2). 

 𝑉𝑔𝑎𝑠 =  𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −  𝑉𝑢𝑡𝑖𝑙 −  𝑉𝑚𝑜𝑟𝑡𝑜 (5.2) 

Substituindo os valores encontrados anteriormente, encontra-se:  

𝑉𝑔𝑎𝑠 =  310 −  157,8 − 78,54 = 74,38 𝐿 

Para se estimar a quantidade de resíduos orgânicos produzidos em uma residência é 

considerado uma família de cinco pessoas, no qual todas as refeições são feitas na própria 

residência. A partir daí são apresentados alguns cenários, referente às possíveis quantidades de 

resíduos orgânicos da família típica considerada. Essa quantidade de resíduos orgânicos 

engloba todos os tipos de material orgânico, como explicado no item 4.2 A Tabela 10 abaixo 

apresenta os três cenários que são considerados e sua produção equivalente.  

Tabela 10 Estimação de Geração do Biogás com Lixo Orgânico. 

Material 
m³ de biogás /kg de 

dejetos 

Biogás mensal estimado (m³) 

Mínimo 60 kg Médio 90 kg Máximo 120 kg 

Dejetos orgânicos 0,0756 4,535 6,803 9,070 

Dejetos suínos 0,0820 4,920 7,380 9,840 

Dejetos frangos de corte 0,0900 5,400 8,100 10,800 

Dejetos bovinos de corte 0,0400 2,400 3,600 4,800 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.  

Embora a produção de biogás dependa do tipo de resíduo utilizado, é possível afirmar 

que para produzir 1m³ de biogás é necessário consumir cerca de 13,23 kg de lixo orgânico 

(MOURA, 2011).  

Para contabilizar em valores monetários, em reais, a quantidade de biogás produzido, é 

feito um cálculo da energia produzida pelo mesmo para que possa ser realizado uma 

comparação com o botijão de gás de cozinha, que possui um preço bem definido.  
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Segundo (IANNICELLI, 2008) a densidade do biogás para a concentração de 60% Gás 

Metano e 40% Gás Carbônico é de 1,2143 kg/m³.  

Utilizando o poder calorífico, a densidade e a produção de biogás, pode-se calcular a 

energia liberada pela produção do biogás, pela Equação (5.3). 

 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = 𝑃𝐶𝐼 6 ×  𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 × 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜  (5.3) 

A Tabela 11 apresenta o poder calorífico inferior de algumas fontes energéticas, sendo 

os dados referentes ao biogás e ao GLP os mais uteis para o projeto. 

Tabela 11 Poder Calorífico de Algumas Fontes7. 

Fonte Poder calorífico inferior (MJ/kg) Poder calorífico inferior (kWh/kg) 

Biogás 24,50 6,81 

GLP 48,15 13,38 

Metano 50,00 13,89 

Gasolina 44,00 12,22 

Diesel (leve) 42,50 11,81 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores, com base em (SANTOS, 2009). 

Sabendo o poder calorífico do GLP e que o mesmo possui 13 kg, pode-se fazer uso da 

Tabela 11 e da Equação (5.3) para calcular todos os dados contidos na Tabela 12 abaixo. 

Tabela 12 Rendimento Monetário Anual. 

Cenários 
Biogás 

estimado 
mensal (m³) 

Biogás 
estimado 
anual (m³) 

Energia anual 
(MJ) 

Equivalência de 
Butj. GLP/ ano 

Valor 
(R$)/ano 

Mínimo 60 kg 4,535 54,422 1619,067 2,587 129,33 

Médio 90 kg 6,803 81,633 2428,600 3,880 193,99 

Máximo 120 kg 9,070 108,844 3238,133 5,173 258,66 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.  

                                                 

 

 

 

 

 
6PCI = poder calorífico inferior. 
7 Não foi considerado o rendimento de conversão de energia calorífica em elétrica. 
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5.2 Lista de Materiais 

De acordo com as especificações do projeto é possível descrever uma lista de materiais. 

A mesma está especificada na Tabela 13. 

Tabela 13 Lista de Materiais. 

Produto Quantidade Preço Unitário Preço total 

Triturador 1 350,00 350,00 

Medidor de pressão 1 49,00 49,00 

Purificador  1 41,00 41,00 

Balão Armazenamento 1 768,00 768,00 

Tanque 310 l 1 220,00 220,00 

Adapt. Sold. c/ flange 50 mm 1 21,61 21,61 

Joelho de 50 mm Esgoto 1 2,99 2,99 

T PVC 50 mm Esgoto 4 4,37 17,48 

T PVC 3/4”  1 0,80 0,80 

Registro De Esfera Soldável 50 mm 4 21,80 87,20 

Registro esf. 3/4" 1 16,40 16,40 

Cano PVC 3/4" 1 17,95 17,95 

Cano PVC 50 mm 1 65,24 65,24 

Adesivo plástico p/ PVC 75 g 1 4,80 4,80 

Veda Rosca 1 0,00 0,00 

Abraçadeiras rosca sem fim 1/2" 4 0,37 1,48 

Leds 1 3,00 3,00 

Chave boia 1 23,00 23,00 

Silicone 1 11,00 11,00 

Cuba (pia) 1 275,00 275,00 

Preço total acumulado   1975,95 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.  

5.3 Análise de Viabilidade Econômica 

Para uma viabilidade econômica do projeto são analisadas algumas ferramentas 

econômicas de forma a compreender melhor a situação do projeto. O conhecimento das técnicas 

especiais para solução de um problema de análise de investimentos é estudado pela Engenharia 

Econômica, a qual se baseia na matemática financeira. No Apêndice A estão descritas as 

ferramentas econômicas necessárias para uma análise econômica. 

5.4 Resultados 

Com base em todas as tabelas mostradas nos itens 5.1 e 5.2 podemos efetuar os cálculos 

da viabilidade econômica descrito do item 5.3. Para as devidas contas é utilizada uma taxa 

mínima de atratividade de 10% ao ano, e uma inflação de 6% ao ano. São utilizados os dados 
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calculados da produção de biogás anuais para o cenário médio de 90 kg. A Tabela 14 e o Gráfico 

1 ilustram alguns indicadores quanto à viabilidade econômica. 

Tabela 14 Análise Econômica. 

Ano 
Saída de Valor 
Monetário (A) 

Entrada de 
Valor 

Monetário (B) 

Fluxo de 
Caixa 
(A+B) 

Fluxo de 
Caixa 

Descontado 

Total 
Corrente 

TIR (Cada 
Ano) 

0 1.975,95  -1.975,95 -1.975,95 -1.975,95 - 

1 20,00 193,99 173,99 158,18 -1.817,77 - 

2 21,20 205,63 184,43 152,42 -1.665,35 - 

3 22,47 217,97 195,50 146,88 -1.518,47 - 

4 23,82 231,05 207,23 141,54 -1.376,93 -29,04% 

5 25,25 244,91 219,66 136,39 -1.240,54 -19,01% 

6 26,76 259,61 232,84 131,43 -1.109,10 -11,89% 

7 28,37 275,18 246,81 126,65 -982,45 -6,69% 

8 30,07 291,69 261,62 122,05 -860,40 -2,78% 

9 31,88 309,20 277,32 117,61 -742,79 0,22% 

10 33,79 327,75 293,96 113,33 -629,46 2,57% 

11 35,82 347,41 311,60 109,21 -520,25 4,44% 

12 37,97 368,26 330,29 105,24 -415,00 5,95% 

13 40,24 390,35 350,11 101,41 -313,59 7,18% 

14 42,66 413,77 371,11 97,73 -215,86 8,21% 

15 45,22 438,60 393,38 94,17 -121,69 9,06% 

16 47,93 464,92 416,98 90,75 -30,94 9,78% 

17 50,81 492,81 442,00 87,45 56,50 10,38% 

18 53,86 522,38 468,52 84,27 140,77 10,90% 

19 57,09 553,72 496,64 81,20 221,98 11,35% 

20 60,51 586,95 526,43 78,25 300,23 11,74% 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores. 
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Gráfico 1 Fluxo de Caixa. 

 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.  
 

A coluna 4 da Tabela 14 e o Gráfico 1 apresentam o fluxo de caixa considerando 20 

anos de utilização do biodigestor. A coluna 5, da mesma tabela é o fluxo descontado em que os 

valores do fluxo de caixa são corrigidos considerando a taxa mínima de atratividade de 10%. A 

coluna 6 ainda da mesma tabela mostra o total corrente, que nada mais é do que o valor presente 

considerado até o mês. 

O período de retorno será encontrado, analisando Tabela 14. O retorno acontece quando 

o total corrente deixa de ser negativo. Isso ocorre no ano 16. Para saber exatamente qual o 

tempo de retorno, é necessário utilizar o valor da coluna 5, referente ao ano 17 e o valor da 

coluna 6 referente ao ano 16, da Tabela 14. Assim encontra-se:  

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 = 16 +
30,94

87,45
= 16,35 𝑎𝑛𝑜𝑠. 

5.5 Considerações do Projeto  

Do ponto de vista financeiro do projeto calculado no item 5.4 anterior vê-se que VPL 

de R$ 300,23 foi positivo, isso significa que o retorno do investimento será suficiente para repor 

o capital investido, a TMA de 10%. Como se pode notar, a TIR de 11,74% é maior do que a 

TMA, o que é mais um indicativo de viabilidade do projeto. 
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Contudo, o tempo de retorno do projeto é bem elevado, que não o inviabiliza uma vez 

que existem grandes contribuições ambientais, com a redução das emissões de metano nocivas 

ao efeito estufa, redução da possibilidade de contaminações de lençóis freáticos devido a 

incorreta disposição de resíduos urbanos e utilização de fertilizantes orgânicos. 

Vale destacar também que o tempo de retorno poderia ser drasticamente reduzido, uma 

vez que, não foi levado em consideração o retorno financeiro ocasionado pelo biofertilizante 

produzido. Esse retorno é um pouco mais difícil de ser mensurado devido ao fato de ele ser ou 

não totalmente utilizado na residência. O Biofertilizante é rico em ureia, supertriplo e potássio, 

fertilizantes agrícolas com um bom valor agregado. 
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Capítulo 6 

6.FORMAS DE UTILIZAÇÃO DO BIOGÁS 

Neste capítulo, é discursado sobre as formas de utilização do biogás proveniente da 

decomposição anaeróbia dos resíduos orgânicos, em Biodigestores. Entre as formas de 

utilização desse biogás, estão: a queima do biogás em motores e em fogões; aquecimento de 

água.  

6.1  Introdução 

Como já foi referido anteriormente, o biogás proveniente de resíduos pode ter diversas 

aplicações. Para cada utilização é necessário fazer algumas adaptações individualizadas, para 

que possa utilizar o biogás. Existem formas mais simples e outras mais complexas para tal. É 

levado em consideração os aspectos socioambientais. 

6.2 Grupo Gerador de Energia Elétrica a Biogás 

Sabe-se que motores térmicos de combustão interna são aqueles em que a mistura 

admitida para dentro do motor é queimada e sua energia térmica é transformada em energia 

mecânica. 

Os equipamentos mais utilizados para aproveitamento do biogás como combustível para 

geração elétrica são os motores de combustão interna.  

Os tipos de motores que podem ser utilizados para biogás podem ser o ciclo Otto e o 

ciclo Diesel. Tendo em vista que o ciclo Otto já possui unidades existentes e adaptadas para uso 

com gás natural, é o modelo mais facilmente adaptável também para o uso com biogás, 

consistindo principal alteração numa regulagem no carburador para a queima de uma mistura 

ar e combustível mais fraco. 

Já os motores a ciclo a Diesel ou ignição por compressão, podem ser adaptados para 

utilizar o biogás na forma dual, onde a principal alteração é a introdução de um misturador na 

entrada do ar, antes de ser comprimido, permanecendo o restante funcionando sob o princípio 

a diesel. No motor dual o combustível injetado (diesel) entra em autoignição junto com a 

mistura ar-biogás, sendo que a injeção do diesel é reduzida automaticamente pelo regulador de 

velocidade. A redução do consumo de diesel no modo dual é acima de 80% (OBERT, 1971). 
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Já a conversão do ciclo Diesel para o ciclo Otto não é tão simples, pois além de outras 

mudanças envolve a introdução de um sistema de ignição por centelha, de um carburador, da 

remoção da bomba injetora e a redução da taxa de compressão. Mas após essa conversão do 

ciclo diesel para o Otto, o motor poderá operar com 100% de biogás (MARQUES, 2012). 

A adaptação do motor a ciclo Diesel pode ser ecologicamente mais vantajosa, pois é 

possível utilizar o biodiesel, para dar partida no motor. Para a produção desse biodiesel é 

recomendado o uso do óleo vegetal, os quais muitas vezes são descartados de forma incorreta 

– pelo esgoto. O processo de produção desse biodiesel, nos dias de hoje, é de fácil acesso. Já 

existem equipamentos que fazem essa transformação do óleo vegetal para biodiesel. Por isso, 

maior foco será dada na adaptação do motor de ciclo a diesel para utilização do biogás.  

Para ser inserido o grupo gerador a diesel no projeto, deve ser adicionado um medidor 

de vazão na saída do balão de armazenamento - até esta etapa foi descrito no Capítulo 4. Em 

seguida ao balão, é necessário acrescentar uma bomba de biogás, para poder aumentar a pressão 

do mesmo, para injetar no grupo gerador. Por fim, entre a bomba de biogás e o grupo gerador, 

é necessário um manômetro para controlar a pressão em que o biogás está sendo injetado no 

grupo gerador.  

A Figura 16, Figura 17, Figura 18 e Figura 19 mostram os equipamentos que são 

utilizados para inserir o grupo gerador, podendo estes ser alterados por outros que satisfaçam 

as mesmas necessidades. A Tabela 15, Tabela 16, Tabela 17 e Tabela 18 apresentam as 

respectivas especificações de cada equipamento. 

Figura 16 Medidor de Vazão 

 

Fonte: BGS equipamentos. 
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Tabela 15 Medidor de Vazão 

Especificações Medidor de Vazão 

Vazão nominal Q 2,5 m³/h 

Vazão máxima Qmax 4 m³/h 

Vazão mínima Qmin 0,025 m³/h 

Pressão máxima de trabalho 10 kPa 

Temperatura de trabalho -10 a 40ºC 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores com base na BGS equipamentos. 

Figura 17 Bomba de Biogás. 

 

Fonte: BGS equipamentos. 

Tabela 16 Bomba de Biogás 

Especificações Bomba Biogás 

Alimentação Solar ou 220 AC 

Frequência 50 Hz 

Potência 10 W 

Pressão máxima > 0, 12 kgf/cm² 

Vácuo Máximo 0,085 kPa 

Vazão > 26 l/MIN 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores com base na BGS equipamentos. 
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Figura 18 Medidor de Pressão. 

  

Fonte: BGS equipamentos. 

Tabela 17 Medidor de Pressão 

Especificações Manômetro 

Pressão máxima 16 kPa 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores com base na BGS equipamentos. 

Figura 19 Grupo Gerador. 

 

Fonte: Toyma Power Products. 

Tabela 18 Grupo Gerador 

Especificações Grupo Gerador 

Modelo TD2500CS 

Tipo  Diesel 

Tipo do Motor 4 tempos 

Potência Nominal 4,7HP 

Corrente Nominal 15,7A 

Rotação Nominal 3600rpm 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores com base na Toyma Power Products. 
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6.3 Queima do Biogás em Fogões 

Essa utilização pode se tornar mais rotineira ao passar do tempo, uma vez que existe 

uma empresa de eletrodoméstico, que já vem desenvolvendo um fogão adaptado para queima 

de biogás. O protótipo já foi instalado na casa de um consumidor rural, que possui um 

Biodigestor. A tendência é que esse tipo de fogão adaptado se torne financeiramente viável ao 

passar do tempo. Já existe à venda um mini-fogão para queima de biogás, que já está adaptado 

para esse uso. 

Fogões convencionais podem ser adaptados para a queima de biogás. Para isso, devem 

ser seguidos os seguintes passos (Manual de treinamento em Biodigestão, 2008): 

1. Abrir o giclê (injetor de gás) a partir de 1 a ½ mm; 

2. Fechar aos poucos a entrada de ar, até que a chama funcione bem; 

3. Desmontar o botão do fogão e abrir para 1 mm o orifício do fogo baixo (furo menor); 

Observações: 

a) Sempre deixar entrar um pouco de ar primário até conseguir uma chama azulada. A 

correta admissão do ar primário aumenta em muito a eficácia da chama.  

b) A chama deverá ficar em forma de “chama de vela” e apresentar um chiado 

característico. Isso se consegue regulando (abrindo ou fechando) a entrada de ar e 

alargando aos poucos o giclê. 

c) O melhor é fechar a entrada de ar, embutindo um pedaço de mangueira plástica flexível 

do tipo cristal ou preta, no local de entrada do ar. 

d) Fazer a entrada do ar primário com 2 furos opostos de 2 mm com prego quente. 

Em certos tipos de fogões, ao se abrir o giclê (injetor de gás) acontece da chama não 

ficar “consistente”, ou seja, fica balançando e apaga com facilidade. Nesse caso coloca-se 

dentro e no terço superior do caminho, uma tampa metálica de garrafa com 6 orifícios pequenos, 

ou uma moeda com recortes na borda. O fluxo do biogás é mais bem distribuído e o fogão 
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funciona melhor, pós a chama é bem distribuída (Manual de treinamento em Biodigestão, 

2008). 

O procedimento para inserir o fogão é similar ao processo do grupo gerador descrito 

anteriormente no item 6.2. Só é preciso substituir o grupo gerador depois do manômetro, pelo 

fogão em questão.  

6.4 Aquecedor de Água 

Atualmente existem no mercado vários tipos de aquecedores que funcionam, 

basicamente, a gás liquefeito de petróleo (GLP) e eletricidade, além da utilização da lenha em 

alguns locais em que se dispõe deste combustível a preços competitivos e com exploração 

legalizada.  

Originalmente, o aquecedor de água do tipo acumulação, projetado para queimar GLP, 

é constituído de reservatório de água, queimador principal, queimador-piloto, válvula 

termostática de controle e dispositivo piezoelétrico de acendimento. Para fazer adaptação do 

aquecedor de água para queimar biogás, procurou-se manter a mesma grelha do queimador 

principal, redimensionando o injetor para biogás com vistas à manutenção da potência calorífica 

original. Para fazer o redimensionamento do injetor é necessário levar em conta o coeficiente 

de descarga do injetor, diâmetro do orifício do injetor (mm), temperatura do gás (ºC), densidade 

relativa do gás ao ar, pressão de serviço do gás. 

Em (AMESTOY; FERREYRA, 1987), recomenda-se que a velocidade de saída da 

mistura de biogás e ar nos orifícios da grelha seja aproximadamente de 0,5 a 0,8 m s-1, com taxa 

de ar primário de 0,8 a 0,9. (SANTOS, 1990) usa, para o dimensionamento, taxa de ar primário 

em torno de 0,6. Mesmo sob essa menor aeração, a área total dos orifícios da grelha deveria ser 

da ordem de 1.384 mm2. Como a área total dos orifícios é de apenas 450 mm2, foi necessário 

manter as janelas de entrada de ar induzido em posição mais fechada. 

Segundo (SILVA; Fabio M. da et al, 2005), o aquecedor de água do tipo acumulação é 

de fácil adaptação e operação para o uso de biogás, além de apresentar uma eficiência térmica 

média de 68%. O consumo de biogás pode ser considerado baixo. 
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O procedimento para inserir o aquecedor de água é similar ao processo do grupo gerador 

descrito anteriormente no item 6.2. Só é preciso substituir o grupo gerador depois do 

manômetro, pelo aquecedor de água.  

A Figura 20 representa o equipamento que é utilizado para inserir o aquecedor de água, 

podendo ser alterado por outro que satisfaça a mesma necessidade. A Tabela 19 apresenta as 

especificações do equipamento. 

Figura 20 Aquecedor de Água 

 
Fonte: Electrolux equipamentos 

Tabela 19 Aquecedor de Água 

Especificações Aquecedor de Água 

Modelo AQ08L 

Peso 11 kg 

Potência 14,4 kW 

Voltagem Bivolt 

Quantidade de Temperatura  30 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores com base na Electrolux equipamentos 
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Capítulo 7 

7.CONCLUSÕES 

7.1 Considerações Finais 

O presente trabalho apresentou algumas formas de solução em energia, sendo que a 

disciplina ‘Fontes Primárias e Alternativas’ ajudou a impulsionar o estudo do Projeto Soluções 

em Energia. Na análise de viabilidade técnica e econômica do projeto, o auxílio da disciplina 

de ‘Análise de Investimento’ foi indispensável, dando toda a base teórica para os cálculos 

Após um levantamento das alternativas para geração de energia de uma forma mais 

sustentável, o biogás teve destaque especial de modo a obter uma significativa economia 

energética em residências. A escolha do projeto de um biodigestor foi de grande 

aproveitamento, pois permitiu correlacionar não só a disciplina acima citada, mas também com 

várias outras, atendendo o objetivo básico da disciplina Projeto Integrador – abordar a partir de 

um tema inicial vários conteúdos de diversas disciplinas. 

A disciplina ‘Energia e Meio Ambiente’ se inseriu no contexto para que fossem 

avaliados os impactos e vantagens ambientais que cada tipo de uso energético acarretaria. O 

quesito ambiente teve grande influência na decisão do projeto. Com os estudos pode-se 

averiguar que os biodigestores, permitem o processo de digestão anaeróbia tratando resíduos 

residenciais poluidores. Isso representa uma forma ambientalmente favorável para a reciclagem 

de carbono e outros elementos na natureza. Além de se tratar de um processo que permite a 

conversão de biomassa (resíduos orgânicos) em energia renovável (biogás rico em metano). O 

biodigestor estimula a coleta de resíduos convertendo-os em fertilizante, este saneamento 

ambiental pode ser considerado o mais completo dos sistemas de reciclagem. O biogás pode 

substituir combustíveis derivados de petróleo, trazendo então ainda mais vantagens ambientais.  

7.2 Sugestões de Trabalhos Futuros 

Dentre os possíveis temas para desenvolvimentos de trabalhos futuros, considerando-se 

as opções em energia, citam-se: 

 Continuidade ao estudo do biogás através da utilização de biodigestor sob a ótica da 

conversão da energia química em térmica e elétrica; 
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 Realizar estudos relacionados à rede de biogás visando propor alternativas de 

armazenamento e opções de utilização em sistemas conectados à rede de distribuição 

(residências) e sistemas isolados (propriedades rurais); 

 Avaliar a quantidade de biogás produzido a partir dos resíduos alimentares e 

determinação de indicadores de produtividade, determinação da composição química e 

tempo de duração do processo; 

 Avaliação econômica dos produtos obtidos através do biodigestor: biogás, 

biofertilizante, redução de impactos ambientais (créditos de carbono), marketing, etc. 

 Projeto de um Biodigestor de grande porte para aproveitamento dos resíduos alimentares 

produzidos pelo Restaurante Universitário (RU Campus) da UFJF e consequente 

utilização deste biogás para geração de energia elétrica. 
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Apêndice A  

A.FERRAMENTAS ECONÔMICAS 

Este Apêndice apresenta algumas ferramentas de análise econômica necessárias a um 

projeto. Estas são baseadas nos fundamentos do projeto, mostrando as características de ele ser 

viável. Visa a chance de sucesso através de um planejamento econômico adequado e realista, 

incluindo o fluxo de capital de entra e sai durante um período específico. 

A.1 Fluxo de Caixa 

Devemos estabelecer o fluxo de caixa do projeto, isto é essencial, pois se trata de uma 

representação gráfica de entradas e saídas de recursos monetários ao longo de um determinado 

período, uma demonstração visual de receitas e despesas distribuídas pela linha do tempo 

futuro. O fluxo de caixa possibilita, tomadas corretas de decisões, visando um futuro dos 

recursos financeiros de retorno de um projeto. 

A.2 Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 

É uma taxa de juros que representa o mínimo que um investidor se propõe a ganhar 

quando faz um investimento, ou o máximo que uma pessoa se propõe a pagar quando faz um 

financiamento. É um custo de oportunidade de capital, varia de investidor para investidor, pode 

considerar um investimento atrativo quando este, no mínimo, render o equivalente a esta taxa 

de juros. 

A.3 Valor Presente Líquido (VPL) 

O valor presente líquido (VPL) é uma função utilizada na análise da viabilidade de um 

projeto de investimento. Ele é definido como o somatório dos valores presentes dos fluxos 

estimados de uma aplicação, calculados a partir de uma taxa dada e de seu período de duração. 

Os fluxos estimados podem ser positivos ou negativos, de acordo com as entradas ou saídas de 

caixa. A taxa fornecida à função representa o rendimento esperado do projeto. 

Um investimento é considerado economicamente atrativo neste método quando o valor 

presente líquido for positivo, significando assim que o valor presente nas entradas de caixa é 

maior que o valor presente nas saídas de caixa. Quanto maior for o valor presente, mais atrativo 

é considerado o investimento. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_juros
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𝑉𝑃𝐿 = −𝐶0 + ∑

𝐶𝑘

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

𝑘=1

 
(A.1) 

Onde: 

𝐶0 : montante a ser aplicado na data zero; 

𝐶𝑘: fluxo de caixa na data k; 

i: taxa de juros; 

n: n° de período em anos. 

A.4 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

É a taxa de desconto em que o valor presente de todos os fluxos de entrada é igual ao 

valor presente de todos os fluxos de saída, a TIR é a taxa que torna nulo o VPL de um 

investimento. A taxa interna de retorno deve ser comparada a taxa mínima de atratividade para 

verificar a rentabilidade do investimento, assim para que um investimento seja considerado 

atrativo neste método é preciso que a TIR seja maior que a TMA. Assim é a taxa intrínseca de 

juros que teoricamente tornaria nulo o valor presente líquido de um dado investimento, sendo: 

 
−𝐶0 + ∑

𝐶𝑘

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

𝑘=1

= 0 
(A.2) 

A.5 Payback 

Payback é o período de tempo de recuperação do investimento é o método mais simples 

e popular para análise de um investimento. Quantifica através de um fluxo de caixa, o tempo 

para recuperar o investimento feito inicialmente, ou seja, o momento em que o lucro líquido 

alcançado ao longo do tempo determinado se torna igual ao investimento inicial. O Payback 

descontado é mais eficaz na análise, ele é quase o mesmo que o payback, mas antes de calculá-

lo, primeiro descontamos seu fluxo de caixa. Isto porque é dinheiro que você vai ganhar no 

futuro, e terá um valor menor que o dinheiro hoje. 


