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IMPLANTAÇÃO DE UM BIODIGESTOR 
NA FAZENDA RIO DOCE-IRARA
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RESUMO: A suinocultura é uma das atividades agrícolas que possuí um grande 
potencial poluente, referente a produção de resíduos que é gerado. Com isso, os 
suinocultores estão em constante busca para amenizar os impactos ambientais 
que sua atividade oferece, adotando cada vez mais tecnologias e procedimentos 
menos impactantes ao meio rural. O objetivo deste trabalho foi mostrar a viabili-
dade econômica da instalação dos biodigestores, que promovem uma acentua-
da diminuição nos impactos ambientais e ainda produz subprodutos que podem 
ser utilizadas pelos próprios produtores. Com um levantamento bibliográfi co, se-
guindo para um estudo de caso na Fazenda Rio Doce-Irara, município de Rio 
Verde – GO, foi possível avaliar que a implantação dos biodigestores tornam-se 
viável economicamente, e que o capital investido chega a ser mais rentável que 
a caderneta de poupança em mais de 15%. Além disso outros benefícios podem 
ser obtido com a instalação dos biodigestores, que alem de economicamente 
viável, também são um mecanismo funcional na pratica de atividades ecologica-
mente corretas.

Palavras Chaves: Suinocultura, mecanismo do desenvolvimento Limpo, viabili-
dade econômica.

IMPLEMENTATION OF AN ON BIODIGESTOR OF
THE FARM DOCE-IRARA

ABSTRACT: The pig is one of the agricultural activities that possess a great po-
tential pollutant, referring to waste that is generated. With that, the pig farmers 
are constantly looking to mitigate the environmental impacts that their activity 
provides, increasingly adopting technologies and procedures to less impacting 
rural areas. The aim of this study was to demonstrate the economic feasibility of 
installing digesters, which provide a sharp decrease in environmental impacts 
and also produces byproducts that can be used by the producers themselves. 
With a bibliography, according to a case study at Farm Rio Doce-weasel, Rio 
Verde - GO, it was possible to evaluate the implementation of the digesters be-
come economically viable, and that the invested capital can be more profi table 
than savings accounts in more than 15%. Besides other benefi ts can be achieved 
with the installation of the digesters, which besides economically viable, are also 
a functional mechanism in the practice of environmentally friendly activities.

Keywords: Sheep. Clean Development Mechanism. Economic Viability. 
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1 INTRODUÇÃO

  A criação de animais em média e alta escala foi responsável por alguns 
entre os mais graves desequilíbrios ambientais ocorridos em nosso país. Mu-
danças na legislação ambiental e avanços tecnológicos registrados desde então, 
poderão contribuir daqui para frente, para diminuir os riscos ambientais das ativi-
dades de produção de animais, de geração de energia mais limpa e de produção 
de biofertilizantes, ajudando a ampliar a renda dos produtores.
 Os biodigestores permitem que o dejeto seja tratado e transformado em 
biogás, utilizado para produção de energia e biofertilizante, usado nas lavouras. 
Adicionalmente, a captura daquele gás gera créditos de carbono, com valor de 
mercado entre os países mais poluidores do planeta, que precisam adquiri-los 
para compensar a “sujeira” que produzem. Entretanto, a maior parte das pesqui-
sas realizadas com biodigestores é voltada para criação de aves e suínos.

2 REVISÃO DE LITERATURA

 Embora, a primeira instalação operacional destinada a produzir gás com-
bustível só tenha surgido na segunda metade do século XIX, o biogás já era 
conhecido desde há muito tempo, pois a produção de gás combustível a partir 
de resíduos orgânicos não é um processo novo. Em 1776, o pesquisador italiano 
Alessandro Volta descobriu que o gás metano existia incorporado ao chamado 
“gás dos pântanos”, como resultado da decomposição de restos vegetais em 
ambientes confi nados.
 Em 1806, na Inglaterra, Humphreydavy identifi cou um gás rico em car-
bono e dióxido de carbono, resultante da decomposição de dejetos animais em 
lugares úmidos. Apenas em 1857, em Bombaim, Índia, foi construída a primeira 
instalação operacional destinada a produzir gás combustível, para um hospital 
de hansenianos. Nessa mesma época, pesquisadores como Fischer e Schrader, 
na Alemanha e Grayon, na França, entre outros, estabeleceram as bases teóri-
cas e experimentais da biodigestão anaeróbia.
 Uma importante contribuição para o tratamento anaeróbio de esgotos 
residenciais foi feita por Karl Imhoff , na Alemanha, que, por volta de 1920, de-
senvolveu um tanque biodigestor, o tanque Imhoff , bastante difundido na época 
(NOGUEIRA, 1986).
 O primeiro biodigestor posto em funcionamento regular foi na cidade de 
Bombaim na Índia, em 1950, por Patel, ainda na Índia, o primeiro Biodigestor de 
sistema contínuo. Na década de 60, Fry, um fazendeiro, desenvolveu pesquisas 
com biodigestores da África do Sul (SGANZERLA, 1983).
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 O primeiro digestor, o qual recebe carga total de biomassa e somente é 
esvaziado após a total conversão da biomassa em biofertilizante e biogás, foi, 
segundo Seixas et al (1980), “posto em funcionamento regular em Bombaim, em 
1900. Durante e depois da Segunda Grande Guerra, alemães e italianos, entre 
os povos mais atingidos pela devastação da guerra, desenvolveram técnicas 
para obter biogás de dejetos e restos de culturas”.
 A partir da crise energética em 1973, a utilização de biodigestores passou 
a ser uma opção adotada tanto por países ricos como países de Terceiro Mundo; 
em nenhum deles, contudo, o uso dessa tecnologia alternativa foi ou é tão acen-
tuada como na China e Índia.
 O interesse da China pelo uso de biodigestores deveu-se, originalmente, 
a questões militares. Preocupada com a Guerra Fria, a China temeu que um 
ataque nuclear impediria toda e qualquer atividade econômica (principalmente 
industrial). Entretanto, com a pulverização de pequenas unidades de biodigesto-
res ao longo do país, algumas poderiam escapar ao ataque inimigo.
 Há pelo menos meio século, para os chineses, a implantação de biodi-
gestores transformou-se em questão vital. Um país continental, com excesso de 
população, a China buscou, durante os anos 50 e 60, no auge da Guerra Fria, 
por uma alternativa de descentralização energética. No caso de uma guerra que 
poderia signifi car a destruição quase total da civilização como se conhece – o 
ataque às centrais energéticas, como poderosas usinas hidroelétricas, repre-
sentaria o fi m de toda atividade econômica. Isso porque a energia deixaria de 
ser disponível nos grandes centros, mas naqueles pequenos centros, apenas 
unidades de biodigestão conseguiriam passar despercebidos ao poder inimigo. A 
descentralização, portanto, implica em criar unidades sufi cientes nas pequenas 
vilas, vilarejos e regiões mais longínquas. Desnecessário dizer a razão pela qual 
os biodigestores fi zeram parte da estratégia (BARRERA, 1993).

2.1 Defi nição de biodigestores

 Um biodigestor compõe-se de uma câmara fechada na qual a biomassa 
(geralmente detritos de animais) é ferramenta anaerobicamente, isto é, sem a 
presença de ar. Como resultados desta fermentação ocorrem a liberação de 
biogás e a produção de biofertilizante. É possível defi nir biodigestor como um 
aparelho destinado a conter a biomassa e seu produto: o biogás. Como defi ne 
Barrera (1993) “o biodigestor, como toda grande ideia, é genial por sua simplici-
dade”. Existem vários tipos de biodigestor, mas, em geral, todos são compostos, 
basicamente, de duas partes: um recipiente (tanque) para abrigar e permitir a 
digestão da biomassa, e o gasômetro (campânula), para armazenar o biogás. 
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Em relação ao abastecimento de biomassa, o biodigestor pode ser classifi cado 
como abastecimento diário de biomassa, com descarga proporcional à entrada 
de biomassa, ou intermitente, quando utiliza sua capacidade máxima de arma-
zenamento de biomassa, retendo-a até a complexa biodigestão.

2.2 Os modelos: chinês e indiano de biodigestor

 Dentre os biodigestores de sistema de abastecimento contínuo mais di-
fundido no Brasil estão os modelos chinês e indiano. O modelo chinês é mais 
simples e completamente construído em alvenaria, fi cando quase que comple-
tamente enterrado no solo. Funciona, normalmente, com alta pressão, que pode 
variar em função da produção e consumo do biogás, assim sendo deverá contar 
com uma câmara de regulagem, que lhe permitiria trabalhar com baixa pressão.
 De acordo com Sganzerla (1983), o modelo indiano é o mais usado no 
Brasil devido à sua funcionalidade. Quando construído, apresenta o formato de 
um poço, que é o local onde ocorre a digestão da biomassa, coberto por uma 
tampa cônica, isto é, pela campânula que controla a pressão do gás metano e 
permite a regulagem da emissão do mesmo. Outra razão para sua maior utiliza-
ção está no fato do outro modelo, o chinês, exigir a observação de muitos deta-
lhes para sua construção.

2.3 Combustíveis do biodigestor: a biomassa

 Por biomassa, denominam-se quaisquer materiais passíveis de serem 
decompostos por causas biológicas, ou seja, pela ação de diferentes tipos de 
bactérias metanogênicas (produtoras de metano) produz biogás em maior me-
nor quantidade, em virtude de diversos fatores: temperatura, nível de pH, relação 
Carbono/Nitrogênio, presença ou não de oxigênio, nível de umidade, quantidade 
de bactérias X volume de biomassa, entre outros.
 Para Seixas et al. (1980), o passo seguinte a ser tomado após a escolha 
do modelo de biodigestor deve ser a análise da quantidade de biomassa que es-
tará disponível para utilização. Só, assim, será possível calcular, com precisão, a 
capacidade real de produção de biogás após ser instalado o biodigestor. O nível 
de consumo diário de biogás para a atividade a que o mesmo está destinado 
constitui-se em outra variável muito importante a de se levar em conta, quando 
da defi nição acerca das dimensões do equipamento.

2.4 Biofertilizante
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 Após a produção do biogás, a biomassa fermentada deixa a parte interna 
do biodigestor sob a forma líquida rica em material orgânico (húmus), com gran-
de poder de fertilização. Este biofertilizante, quando aplicado ao solo, melhora 
as suas qualidades físicas, químicas e biológicas. É possível, logicamente, usar 
adubos químicos em lugar da matéria orgânica, mas estes não podem suprir 
as qualidades físicas e biológicas fornecidas por aquela. Além disso, Sganzerla 
(1983) lembra que o excesso de adubação química causa mineralização do solo, 
ressecando-o, endurecendo-o e difi cultando a entrada da água e do ar, o que 
provoca e facilita a ocorrência de erosão. Além disso, os sais, muito solúveis, 
eliminam as bactérias que vivifi cam o solo, deixando-o desprotegido, facilitando 
invasões por insetos, fungos, nematóides e vírus, entre outros, que causarão, 
certamente, danos às plantas. O agricultor lança mão, neste momento, do uso 
de defensivos agrícolas os quais, além de poluírem o solo, destroem os predado-
res naturais das pragas, criando a necessidade de novos defensivos para serem 
aplicados, o que dá início a um ciclo vicioso, que só poderá ser quebrado com a 
aplicação de grande quantidade de matéria orgânica.

3 METODOLOGIA

 O trabalho foi dividido em duas partes, em que a primeira realizou um 
levantamento bibliográfi co onde foram consultados artigos, publicações e ma-
teriais obtidos da internet, fundamentaram este artigo, para sua a realização. 
Neste levantamento, além da fundamentação teórica sobre a temática do traba-
lho, foi levantado os custos de implantação do biodigestor para realização de um 
estudo de caso.
 No estudo de caso foi utilizado como referencia a propriedade Fazenda 
Rio Doce-Irara, localizada a 46 km do município de Rio Verde GO, de proprie-
dade de José Chavaglia. Nesta foi simulado a implantação de um biodigestor, 
modelo lona infl ável. Para estimar o valor do investimento foi realizado um levan-
tamento orçamentário (Tabela 1) para a implantação do biodigestor, e utilizado 
os valores descrito por Shikida,; Junges; Kleinschmitt (2008), que descrevem em 
seu trabalho o valor da  instalação e manutenção. 

TABELA 1 - Materiais e orçamento da obra do biodigestor

UNID DESCRIÇÃO QUANT VALOR 
UNITÁRIO(R$) TOTAL (R$)

Tijolo 6  furos                            1300 un. 0,27 351,00
Areia média  6M 38,99 233,94

Cimento CPI IF32 
C/50 kg     12 sc 18,06 216,72



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 4, nº 4, jan. 2016.ISSN: 2317-7284

92

 Brita nº 1                                2 m 64,38 128,76
Tubo esgos-

to150mm c/ 6 m G 1  Barra Tigre 134,32 134,32

Chapa zincada 0,70 
(294 kg/mts) 8 m 16,47 131,76

Vedacil 18 litros                   1  BD OTTO 62,49 62,49
Tambor 200 litros                    1  un. 36,OO 36,00

Ripão de 30 metros                    30 m 0,87 26,10
Barra Ferro                                6 31,00 186,00

Lâmina de segueta      4 un. 3,75 15,00
 Tábua de 15cm   30 m 3,54 76,20
Barra Ferro 5/16                      3 22,00 66,00
Barra Ferro de 

5mm    5 9,00 45,00

Prego 2 kg 6,53 13,06
Madeirite 4  PÇ 42,87 171,48
CAP 75                            2 un. 4,70 9,40

Barra Ferro 12  1 48,00 48,00
Galão de vedacite 1 un. 25,00 25,00

Mão de obra 40% do valor do 
material 1.400,00 R$ 1.400,00

TOTAL R$ 3.376,23
Fonte: elaborado pela autora, 2010.

 Segundo: Shikida; Junges; Kleinschmitt (2008) o investimento inicial para 
2 biodigestores é de R$ 159.131,20, nesse orçamento constam: os biodigesto-
res, manta plástica, rede de tubulações, canos de PVC, motor gerador de ener-
gia, terraplanagem, obras civis e mão-de-obra. Relata ainda que, no custo de 
implantação dos biodigestores, deve ser considerada a parte de licenciamento 
ambiental na qual ele descreve que: Taxas, Impostos e Licenciamento para ins-
talação, que é de R$ 3.989,30, contendo nele: licença previa (IAP), licença de 
instalação (IAP), licença de operação (IAP), publicação no diário ofi cial 1ª fase, 
publicação no diário ofi cial 2ª fase, publicação em jornal de circulação, registro 
de imóveis. Ainda, segundo os mesmos autores, o custos de manutenção no 1º, 
3º, 5º, 7º e 9º anos são de R$ 11.358,80. No 2º, 6º e 10º anos é de R$ 12.626,32 
e no 4º e 8º anos é de R$ 21.777,52. Essas diferenças de valores são atribuídas 
às intervenções de manutenções distintas entre cada período. Por exemplo, no 
4º e no 8º ano, o preço é mais alto devido à necessidade da troca da manta de 
impermeabilização da lagoa.
 A receita gerada com a implantação do biodigestor, também foi apoiada 
no trabalho de Shikida; Junges; Kleinschmitt (2008), que descrevem (Tabela 2)
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TABELA 2 - Receitas/Economias com a utilização de 1 (UM ) biodigestor
Receitas

Economias             Quantidade  Valor Unitário (R$)  Valor Anual (R$)

Energia elétrica                                      75.230 KWH 0, 15951 11.999,94
Espalhar o dejeto                                                             1000 cargas 25,00 15.000,00

Ração para peixes                                                                3.500 KG  0,70 2.450,00
Total                                                                                                             29.449,94

Fonte: Shikida; Junges; Kleinschmitt (2008)

 Para que o retorno fi nanceiro seja sufi ciente, e compensar os riscos por 
eles assumidos, verifi cou-se a viabilidade econômica do empreendimento foi cal-
culado os índices indicadores proposto por Martins e Assis (2010, p.5), em:

Valor presente líquido (VPL), de um projeto de investimento que é igual 
à diferença entre o valor presente das entradas líquidas de caixa asso-
ciadas  ao  projeto  e  o  investimento  inicial necessário, com o descon-
to dos fl uxos de caixa feito a uma taxa defi nida pela empresa, ou seja, 
sua  TMA  (Taxa  mínima  de  atratividade),  que  corresponde  à  taxa  
de  expectativa  do  retorno fi nanceiro esperado pelo empreendedor. 
O índice de lucratividade (IL) consiste em estabelecer a razão entre 
o valor presente das entradas líquidas de caixa do projeto e o investi-
mento inicial, os cálculos são efetuados com base na TMA da empresa. 
O investimento será rentável sempre que o valor presente das entra-
das líquidas de caixa do projeto for superior ao seu investimento inicial, 
isto é, sempre que seu índice de lucratividade for superior a 1.  
Tempo  de  recuperação  do  capital  (Payback)  é  aquele  segundo  
o  qual  um  investimento  é  tanto mais  interessante  quanto  suas  
entradas  líquidas  de  caixa  anuais  permitirem mais  rapidamente 
recuperar o capital inicialmente gasto para realizá-lo. 
Taxa mínima de atratividade (TMA) do ponto de vista teórico é a taxa 
de desconto apropriada e o custo de oportunidade do capital, ou seja, 
se fi zer outro investimento seguro será a porcentagem em que ele vai 
retornar em um determinado período de tempo. Refere-se à rentabili-
dade mínima exigida dos investimentos pelos dirigentes da empresa 
como parte de sua política de investimentos.

 Esses índices permitem que se decida ou não por um empreendimento, 
dada a analise da receita e os rendimentos que este possa trazer ao produtor 
rural.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Cálculos da viabilidade econômica

 Para os a utilização dos valores necessários para cálculos da viabilidade 
econômica foi simulado, baseando-se no trabalho de referência, o fl uxo de caixa 
da fazenda, oriundo das atividades e produtos do biodigestor, tomando como 
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base a instalação de dois biodigestores (Tabela 3)

TABELA 3 – Fluxo de caixa da Fazenda Rio Doce-Irara
ANO VALOR

0 -R$ 163.120,50 (Investimento)
1 R$ 58.899,88
2 R$ 58.899,88
3 R$ 58.899,88
4 R$ 58.899,88
5 R$ 58.899,88

Fonte: elaborado pela autora, 2010.

 O Valor do investimento inicial, tomando por base também dois biodiges-
tores, foi estabelecido segundo o levantamento orçamentário realizado para este 
trabalho dos materiais necessário para sua implantação, mais os valores su-
geridos por Shikida; Junges; Kleinschmitt (2008), na instalação e manutenção 
durante o tempo avaliado de cinco anos.

4.1.1 Payback

 Para obter o valor do Payback foi utilizada a razão o valor do investimento 
pela receita liquida, tendo como resultado: 

payback = R$163.120,50 = 2,7 anos
R$58.899,88 

  

4.1.2 Valor Presente Liquido (VPL); Taxa Mínima de Atratividade (TMA) e 
Taxa Interna de Retorno (TIR)

 Para esse empreendimento, foi adotada uma taxa mínima de atratividade 
de 20%, que segue as recomendações de Martins; Assis (2010), que sugere que 
a taxa de mínima atratividade para os biodigestores sejam em torno de 18-20%. 
O cálculo do Valor Presente Líquido foi realizado utilizando uma planilha eletrô-
nica pela fórmula: “=VPL (clica sobre o percentual do TMA, seleciona o fl uxo de 
caixa do período 1 ao 5) mais o valor do investimento negativo” (Tabela 4).

TABELA 4- Índice do Valor Presente Líquido e da Taxa Interna de Retorno
ÍNDICE 1 ano 5 anos
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VPL           R$ 13.026,20          R$ 65.130,98 

TIR                                                                                                                24%

Fonte: elaborado pela autora, 2010.

 Sendo assim, como o VPL foi positivo mostra que o projeto é viável. E, 
para confi rmar, segundo a literatura, sempre que TIR for maior que a TMA, o 
projeto pode ser dito como viável.
 Para complementar a decisão sobre a viabilidade do projeto, foi ainda 
realizado uma simulação do investimento necessário para implantação do biodi-
gestor na caderneta de poupança e comparou-se os rendimentos. Como a taxa 
anual média da poupança é de 6,17 % a.a (Tabela 5), para este caso não é viável 
a aplicação do capital, pois o rendimento na caderneta de poupança foi o que 
signifi ca que não é viável investir na poupança neste caso, uma vez que o valor 
investido nos biodigestores confere um rendimento de 15.7% acima do gerado 
pela caderneta de poupança.

TABELA 5 – simulação do rendimento do capital de investimento na caderneta 
de poupança
R$ 163.120,50 Investimento 
6,17% Tx Poupança
R$ 10.064,53 Rendimento Anual
5 Anos
 R$ 50.322,67 Rendimento em 5 anos

Fonte: elaborado pela autora, 2010.

 Um biodigestor rural é viável, desde que haja procura para utilização glo-
bal de seus produtos, biogás e biofertilizante. As condições de aspectos locais 
no projeto devem ser bem detalhadas. Disponibilidade de água, regime de cria-
ção em confi namento, proximidade entre os módulos e o biodigestor são fatores 
essenciais. O retorno do investimento vai depender muito dessas condições, 
que, para ele, se forem desfavoráveis, não tornando viável o empreendimento, 
principalmente, pelo custo da mão-de-obra a ser utilizada.
 Com isso, baseado na demanda energética da propriedade que poderá 
ser suprida pelo biogás, tem-se o consumo de 1m³ de lenha por mês, 3 botijões 
de 15kg por mês e 738 KW de Energia mês, com custo de R$ 25,00, R$ 105,00 
e R$ 187,00 respectivamente.
 Sabendo que 1 m³ de Biogás equivale à 0,46 m³ de lenha, equivale tam-
bém à 0,396 Kg de gás (GLP) e a 1,428 KW de energia, tem-se um consumo de 
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617 m³ de Biogás por mês.
 Outro produto do biodigestor é a biomassa, nesse caso, considerado 
como biofertilizante, pois com o plantio de pastagem, na propriedade utilizando 
o para fertilização da terra da propriedade onde o biodigestor foi implantado.
 A análise econômica foi calculada a partir do valor total de investimento 
que foi de R$ 3.376,23, tendo como horizonte do projeto defi nido em 5 anos. A 
receita do projeto apresenta um valor de R$ 840,62 por mês.
 Defi nidos os custos, sendo estes, mão-de-obra direta, mais encargos, 
embalagens e outros materiais tem-se um custo total de R$ 619,50 por mês. 
Com isso, elaborou-se um fl uxo de caixa que foi utilizado para calcular a taxa 
interna de retorno usada para avaliar economicamente o projeto. Estes indicado-
res foram calculados usando um custo de oportunidade, ou seja, taxa requerida 
de retorno de 20%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O projeto é viável economicamente, pois a Taxa Mínima de Atratividade 
(20%) é menor que a taxa interna de retorno. Além de receber os 20% desejados 
sobre o capital investido a cada ano, o investimento receberá ao longo de 5 anos 
uma taxa equivalente a R$ 10.137,60 por ano, tendo o retorno do investimento 
inicial em aproximadamente 2 anos, observando que se a demanda energética 
fosse maior, esse tempo poderia ter sido reduzido.
 O uso do biofertilizante na área cultivada, também, foi contabilizado como 
benefício nos cálculos de viabilidade econômica, sendo um fator consorciado de 
retorno do investimento. A produção será utilizada totalmente na própria fazen-
da. Devendo ser feita uma análise do seu uso comparando os resultados com 
esterco cru, como é utilizado hoje, antes do funcionamento do biodigestor.
 A higienização é outra vantagem da implantação do biodigestor, evitando 
mau cheiro e proliferação de parasitas e vetores de moscas.
 Para a concepção deste trabalho foi efetuada uma importante revisão bi-
bliográfi ca, que permitiu uma consolidação da bibliografi a referente aos proces-
sos anaeróbios de tratamento, da tecnologia dos biodigestores e dos aspectos 
ambientais consequentes da atividade da suinocultura. Isto, associado à utili-
zação com fi ns didáticos deste biodigestor para apresentação do seu funciona-
mento aos suinocultores, permite concluir que será uma ferramenta útil para a 
conscientização dos suinocultores quanto à necessidade de um manejo correto 
dos resíduos resultantes de suas atividades.
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