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RESUMO 

 

A indústria leiteira no Brasil cresceu cerca de 350% desde a década de 70 até o ano de 2011, 

provocando uma apreensão quanto a fatores ambientais não renováveis relacionados à produção 

de lácteos bem como, no descarte de materiais gerado. Nesse contexto, este trabalho tem a 

finalidade de quantificar a produção de biogás em uma lagoa anaeróbica apontando o potencial 

oriundo dos efluentes das indústrias lácteas, mostrando panorama energético voltado ao setor 

do biogás e analisando a implantação de um sistema de pequena escala para captação e sua 

aplicação dentro da indústria fazendo uma abordagem para sustentabilidade. Com o 

aproveitamento do biogás é possível a utilização   como  fonte energética,  uma das alternativas 

para a diminuição dos impactos gerados pela indústria,  o gás metano, que é incolor e altamente 

combustível, e não produz fuligem,pode ser captado através de biodigestores e empregado na 

geração de calor e energia elétrica  A partir do desenvolvimento do biodigestor, percebe-se que 

a ideia é viável, pois reduz a carga orgânica, o custo operacional com matéria-prima e, 

consequentemente, os danos no meio ambiente.  

 

Palavras-chave: Laticínios. Biogás. Aproveitamento enérgico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The dairy industry in Brazil grew about 350% from the 70's until 2011, affording concern about 

non-renewable environmental factors related to the production of this type of food, as well as 

in the disposal of done materials. In this context, this work aims to point out the potential raised 

from effluents of dairy industries, showing the broad energy panorama focused at the biogas 

sector and analyzing the implementation of a small-scale system in the capture of biogas. 

Favoring analyses with other energy sources, it is one of the alternatives to reduce the impacts 

generated by the industry comparing with methane gas, which is colorless and highly 

combustible, and does not produce soot, due to the percentage share of methane in the 

composition of biogas. After the development of the biodigester, it is clear that the idea is viable, 

because reduce organics components, operational cost with raw materials and, therefore, 

environmental problems.  

 

Keywords: Dairy. Biogas. Energy harnessing.  
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INTRODUÇÃO 

 

 No Brasil, a produção leiteira vem crescendo em uma taxa constante  desde 1974. 

Conforme os dados obtidos da Pesquisa Pecuária Municipal desenvolvida pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), o país saiu do patamar de 7,1 bilhões de litros de leite 

produzidos naquele ano, alcançando o de 32,1 bilhões de litros de leite em 2011(crescimento 

superior a 350% no período) (LYRA et al., 2013). O setor lácteo também cresceu se tornando 

a 4° indústria de alimentos, no panorama de Rondônia, a cadeia produtiva do leite tem se 

fortalecido nos últimos anos, colocando-se em posição de destaque no PIB do estado, a 

produção leiteira está presente em 30% das propriedades rurais do estado.  

A poluição provocada pelos efluentes líquidos dos laticínios assume proporções que 

exigem conscientização dos proprietários e dos trabalhadores das indústrias e práticas de ações 

corretas para minimizar o impacto ambiental (MACHADO et al., 2002). 

O soro é um dos efluentes líquidos que mais contribuem para a alta carga poluidora 

das indústrias de laticínios. A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5) do soro varia de 

(25.000 a 120.000) mg. L-1, sendo que nele esta contida aproximadamente metade dos sólidos 

de leite integral (FEAM, 2003). 

Assim os efluentes gerados na indústria láctea possui características ideais para a 

sistema de biodigestão, devido sua elevada concentração de matéria orgânica. Contudo tal 

atividade gera impactos ao meio ambiente (CARVALHO,2010).  

Para minimizar impactos, o uso de tecnologias renováveis tem se empregado em 

devido à escassez dos recursos ambientais, redução de custos, necessidade do público 

consumidor e menor geração de resíduos (SARAIVA et al, 2009). Para o sucesso de tais 

reduções, deve ser conciliado as condições locais, como clima, matérias-primas disponíveis, 

afins, e financeiras, para que não haja um aumento acentuado nos custos e inviabilize as 

substituições. 

Dentre essas técnicas renováveis, destaca-se, a captação do biogás proveniente do 

tratamento de efluentes, potencializando a geração com aplicação de forma térmica e energética 

(LYRA et al, 2013), reduzindo a emissão de metano para atmosfera (SARAIVA et al, 2009). 

No Brasil, há um aumento de reatores biodigestores anaeróbios no tratamento de efluentes e a 

utilização do biogás diretamente (LOBATO, 2011). Na indústria láctea de Rondônia é utilizado 
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como tratamento de efluentes lagoas de estabilização. Tal sistema tradicionalmente emite gases 

dispersos na atmosfera (LOBATO, 2011) que podem afetar meio ambiente e à saúde humana 

(CETESB, 2021). Para minimizar os impactos gerados nesses sistemas, pode ser aplicado o 

sistema de captação do biogás empregado para geração de energia ou produção de calor em 

diversos setores. 

Além disso, o setor das indústrias de laticínios está entre os que mais consomem água, 

em média 3,5 litros para a produção de 1 litro de leite, bem como geram resíduos poluentes, 

possuindo um coeficiente de 3,5 L de efluente por litro de leite processado (SARAIVA et al, 

2009). Devido a essa e outras problemáticas, atualmente há uma crescente busca por soluções 

para a descontaminação e prevenção da poluição presente em solos, água e ar (SALAZAR, 

2009). 

O tratamento de efluentes por biodigestão anaeróbia é uma opção viável, pois há alta 

taxa de remoção da matéria orgânica do efluente e a sua estabilização. Ademais, o efluente do 

processo pode ser utilizado como biofertilizante e o gás produzido é utilizado na geração de 

energia. Por fim, tem-se o fato de que a queima de metano gera menor quantidade de poluentes 

atmosféricos o que contribui para a mitigação do efeito estufa (BEUX, 2005). 

Com isso, faz-se necessário estudos que demonstrem a eficiência de biodigestores, 

evidenciando uma técnica de geração de energia e redução de metano na atmosfera, com a 

finalidade de garantir uma visão sustentável desse processo.  

Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo produzir e quantificar biogás a partir 

de um sistema de tratamento de efluente de laticínio em uma lagoa anaeróbica. 

Foi possível quantificar a produção de biogás produzida na lagoa anaeróbica e 

demonstrar possível aplicação na indústria, analisando a relação de eficiência de remoção de 

matéria orgânica e nitrogênio amoniacal juntamente com a viabilidade do sistema. 

 

 1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 PANORAMAS DA ATIVIDADE LEITEIRA NO BRASIL 

O Brasil é um país no qual os recursos naturais são muito favoráveis a pecuária leiteira, 

tendo como o clima, terra de qualidade e produtiva e água em abundância 
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Segundo Dias (2017), a pecuária leiteira tem grandes perspectivas de desenvolvimento 

e expansão com relação à produção, produtividade e qualidade do leite, ampliando as 

possibilidades do mercado para a produção nacional. 

Assim, de acordo com Vilela e Resende (2016), o setor leiteiro tem um importante 

papel econômico e social no agronegócio brasileiro, tornando sua participação significativa no 

PIB nacional. 

De acordo com os estudos da FAO (Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura) de 2010, o Brasil foi em 2010 o quinto maior produtor de leite do 

mundo, sendo responsável por 5,1% da produção mundial. Para Gomes (2015), os dez estados 

brasileiros com maior produção de leite são: Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e 

Rondônia. Estes tiveram crescimento superior a 5,5% nos últimos cinco anos, de 2009 a 2014. 

Explicando assim, o crescimento na Região Sul ganhando como maior produtora de leite do 

País. 

 Segundo o IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que em 2018 

foram produzidos no Brasil 33,8 bilhões de litros de leite. 

Juntamente Gomes (2015), esclarece que na Região Norte, o estado que obteve um 

desenvolvimento na atividade leiteira de forma expressiva foi o Tocantins, com acréscimo de 

55,9 milhões de litros, 20,8%, atingindo uma produção de 325 milhões, porém Rondônia e Pará 

produziram um volume de 941 e 14,7 milhões de litros e cresceu 2,2% e 2,7%, respectivamente, 

no ano considerado, assim a produção estadual alcançou 554 milhões. 

Desta forma, a atividade leiteira no país está crescendo e a cada ano que passa, enfrenta 

grandes desafios, ressaltando a alimentação de rebanho de qualidade, a qualidade do produto, 

a administração eficiente no uso dos recursos e a competitividade para enfrentar a concorrência 

do mercado mundial (COSTA, 2011).   

Entre 1998 e 2018, a produção mundial de leite aumentou 339 milhões de toneladas, 

crescimento de 62% no período. (EMBRAPA,Anuário do Leite 2020). 

1.2 MANEJO E TRATAMENTO DE DEJETOS UTILIZANDO O BIODIGESTOR  

Para Resende (2015), os dejetos da bovinocultura leiteira para a geração de biogás é 

uma oportunidade para os produtores e para a cadeia de valor do leite, pois constitui-se de 

biomassa passível de uso para geração de energia. Com a biodigestão anaeróbia (BA) dos 

dejetos, pode-se alcançar a otimização de recursos, reciclando seu valor energético e nutrientes 

que permanecem no ciclo biogeoquímico do sistema da produção, o que favorece a 

sustentabilidade (RESENDE, 2015).  



12 

 

 

A indústria de laticínios constitui uma parcela importante da indústria alimentícia, e 

sua contribuição material em termos de poluição de águas receptoras é significativa, sendo, 

portanto, necessário e obrigatório o tratamento prévio de seus despejos líquidos antes do 

lançamento para disposição final em curso d’água, (FERREIRA, et al., 2012). 

Ainda de acordo com Ferreira et al. (2012), os efluentes de laticínios são compostos 

por quantidades variáveis de leite diluído, materiais sólidos flutuantes originados de diversas 

fontes, como detergentes, desinfetantes lubrificantes e esgoto doméstico. A quantidade e a carga 

poluente das águas residuais das indústrias de laticínios variam bastante, dependendo, 

sobretudo, da água utilizada, do tipo de processo e do controle exercido sobre as várias 

descargas de resíduos.   

Dentre os sistemas de tratamento utilizados, as lagoas de estabilização são bastante 

presentes nos sistemas biológicos, dentre elas as anaeróbias onde ocorrem à conversão 

simplificada de anaerobiose gerando dois processos, a liquefação e a formação de ácidos através 

de bactérias acidogênicas e a formação de metano através de arquéias metanogênicas. (VON 

SPERLING, 1996). 

Conforme Beux (2005), a produção inicial de biogás pelo efluente é nula, momento 

em que entram em ação as bactérias hidrolíticas fermentativas e as acetogênicas. Após a ação 

destas bactérias sobre o efluente criando condições adequadas, entram em ação as árqueas 

metanogênicas havendo um aumento na produção de biogás que se estabiliza por alguns dias e 

logo após ocorre uma diminuição gradativa da produção a níveis muito baixos devido à 

estabilização do material orgânico que pode obter características de bi fertilizante (VON 

SPERLING, 1996). Entre os parâmetros importantes para a digestão anaeróbia podemos citar: 

I. Temperatura: as bactérias metanogênicas são bastante sensíveis a variações, 

especialmente a elevações de temperatura, as quais devem ser evitadas. 

II. pH: de acordo com Viera e Souza (1981 apud CETESB, 2003), o pH é um dos fatores 

mais importantes a ser mantido para se obter uma boa eficiência do processo, pois a 

bactérias metanogênicas são sensíveis a pH ácidos, sendo ideal para o bom 

funcionamento do sistema pH 7 a 8.  

III. Agitação: permite melhorar a produtividade assegurando boa homogeneidade do 

conteúdo do digestor e facilitando as trocas térmicas. Além disso, ela permite assegurar 

em parte, a de gaseificação dos resíduos (DORCS, 2016).  

IV. Material Carbonáceo). 

O material carbonáceo do efluente e composto por sua maior parte de forma lábil, pois 

apresenta uma alta degradabilidade. 
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O carbono recalcitrante representa aquela fração que não pode ser utilizada 

imediatamente como fonte de carbono pela microbiota. 

Os nutrientes contidos nos dejetos garantem a sobrevida e multiplicação dos 

microrganismos presentes durante a biodigestão anaeróbia, permitindo que ocorra a degradação 

da parte orgânica não estável e, consequentemente a geração de poluentes até atingir a forma 

estável, o biofertilizante, além de produzir o biogás (ALVAREZ & LIDÉN, 2008). 

Desta forma, a composição do material influencia diretamente o potencial de 

degradação do material, por isso a extensão da produção de biogás a partir dos dejetos é 

dependente da alimentação dos animais. 

A biodigestão anaeróbia proporciona diversas vantagens, entre elas pode-se citar: 

produção de gás combustível, controle e poluição das águas, controle dos odores, valorização 

do efluente residual como biofertilizante e bioinseticida, e a remoção dos agentes patogênicos 

da matéria orgânica (OLIVIERA, 2010).  

De acordo com Dorcs (2016), dentre os principais parâmetros de controle do processo 

de biodigestão estão: 

1. Ácidos orgânicos voláteis (AOV): é um dos parâmetros mais importantes para o 

acompanhamento e controle da digestão anaeróbia, pois este mede o equilíbrio entre as 

populações de microrganismos acidogênicos e metanogênicos. (SOARES & ZAIAT, 

2005). 

2. Alcalinidade: a medida da alcalinidade mostra o nível da capacidade tampão, sendo por 

isso importante para a prevenção de quedas de pH. Existem diversas espécies químicas 

que conferem alcalinidade ao meio: bicarbonato, sais de ácidos voláteis e outros 

(SOARES & ZAIAT, 2005). 

3. Relação AOV/Alcalinidade: é o parâmetro mais adequado para o monitoramento do 

processo, pois permite prever e evitar a queda do pH, que poderia provocar uma falha 

do sistema.  

4. Volume total de gás e porcentagem de metano no biogás: os principais produtos do 

processo anaeróbio de degradação da matéria orgânica são o metano e o dióxido de 

carbono. Ambos são compostos que, nas condições ambientais do processo, são 

produtos gasosos que podem ser separados e quantificados facilmente. A medida do 

volume total de gás produzido e sua composição refletem a condição do processo, 

ambos indicando o equilíbrio entre as várias populações de microrganismos 

5. Outros gases de interesse: além do metano e do dióxido de carbono, outros gases são 

gerados na degradação da matéria orgânica em ambientes anaeróbios, como o 



14 

 

 

hidrogênio e o monóxido de carbono.  

6. Atividade metanogênica específica: mede a relação entre a quantidade de substrato 

consumido e a quantidade de biomassa, por unidade de tempo. Ela mede exatamente a 

capacidade máxima do consórcio de microrganismos existente em um biodigestor em 

degradar um substrato específico, levando-o até metano e dióxido de carbono. 

(SOARES & ZAIAT, 2005). 

As fases da biodigestão anaeróbia são: a hidrolise, acidogênese, acetogênese, 

metanogênese, sulfatogênese, expresso a seguir na Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Fases da Biodigestão Anaeróbia. 
Fonte: http://www.portaldobiogas.com/metanogenese-na-biodigestao-anaerobia/ 

 

A detenção hidráulica ou período de detenção hidráulica é o tempo que o material 

permanece no interior do biodigestor, ou seja, tempo entre a entrada do efluente e a saída do 

afluente do digestor. De acordo com os diferentes substratos (biomassa) utilizados para a 

alimentação do biodigestor, e dos demais fatores, o tempo de retenção varia de 4 a 60 dias. 

(Mazzucchi, et al., 1980).  

O biodigestor é composto por uma câmara fechada, chamada de digestor nos quais a 

biomassas são fermentadas anaerobicamente, sem a presença de ar, sendo assim o resultado 

desta fermentação a liberação de biogás e a produção de biofertilizante. Esse aparelho, não 

produz o biogás apenas fornece as condições propícias para que as bactérias, as metanogênicas, 

degradem o material orgânico, liberando o gás metano (COELHO et al, 2006). Há vários tipos 

de biodigestor, sendo compostos, de duas partes: um recipiente para abrigar e permitir a 

digestão da biomassa, e o gasômetro para armazenar o biogás. 

Em relação ao abastecimento de biomassa, o biodigestor pode ser classificado como 

contínuo, quando o abastecimento diário de biomassa com descarga proporciona a entrada de 
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biomassa, ou intermitente, batelada quando utiliza sua capacidade máxima de armazenamento 

de biomassa, retendo até a completa biodigestão.  

O Brasil possui clima tropical, o que por sua vez favorece a degradação anaeróbia da 

matéria orgânica através dos ciclos biológicos, tanto na biodiversidade que nutre os detritos 

continuamente, quanto nas condições de temperatura médias elevadas que variam de 25 a 28 

°C, que possibilita a garantia dos processos biológicos adequados no interior do biodigestor. 

(JÚNIOR, 2009).  

Os tanques com resíduos leiteiros especialmente concebidos e isolados são utilizados 

para facilitar o processo de digestão anaeróbia sob uma atmosfera controlada, sendo assim, os 

efluentes provenientes do digestor, após a conclusão deste processo, têm valor nutritivo e 

podem ser aplicados ao solo, tendo a vantagem de possuir muito menos odor, em comparação 

com o estrume armazenado, (NAVARATNASAMY e PAPWORTH, 2007).  

 

1.3 COMPOSIÇÃO E UTILIZAÇÃO DO BIOGÁS 

De acordo com Salomom (2007), o crescimento do processo de industrialização 

ocasionou um aumento das quantidades de efluentes com alto teor de orgânicos, o que poderia 

resultar em um potencial de fontes alternativas de energia. Desde o início do século XXI os 

pesquisadores estão dando atenção aos processos anaeróbios (SALOMOM, 2007). 

De modo a sanar as necessidades do mundo moderno, há diversas tecnologias de 

redução da poluição, por exemplo, tem-se a utilização do biogás como gerador de eletricidade, 

o que pode ser chamado créditos de carbono (Certificados de Emissões Reduzidas) que de 

acordo com Ranzi e Andrade (2004), é a simples queima do gás metano válida, pois o metano 

possui um impacto de efeito estufa cerca de 21 vezes maior do que o dióxido de carbono. 

Além disso, o biogás é resultado da digestão anaeróbia de resíduos sólidos ou líquidos 

que compõe uma fonte de energia alternativa, e contribui na solução dos problemas ambientais, 

reduzindo os impactos da fonte poluidora, tendo como composição uma mistura de gases onde 

o metano e o dióxido de carbono estão em maiores proporções. O potencial energético do biogás 

está em função da quantidade de metano contida no gás que determina o seu poder calorífico 

(SALOMOM, 2007). 

De acordo com Cenbio (2000, p. 222), há algumas décadas, esse método foi adotado 

por países desenvolvidos decorrente do desenvolvimento e aperfeiçoamento do tratamento dado 

aos resíduos orgânicos, visando aperfeiçoar o saneamento ambiental. As estações de tratamento 



16 

 

 

que geram biogás são denominadas Plantas de Biogás, onde o principal produto é o biogás 

gerado, sendo o tratamento visto como subproduto.  

No Brasil, durante o período da crise energética na década de 70, a busca por energias 

alternativas despertou o interesse em aplicar a tecnologia da biodigestão anaeróbia. Foi 

implantada a tecnologia dos biodigestores, devido ao conhecimento de seus benefícios com a 

utilização do biogás como fonte de energia renovável (CASTANHO et al., 2008). 

Segundo Seixas et al. (1980), a composição do biogás pode variar de acordo com o 

tipo e a quantidade de biomassa adicionada, condições climáticas, dimensões do biodigestor, 

entre outros. Atendendo desta forma as condições ambientais necessárias para o processamento 

de dejetos pelos microrganismos. O biogás obtido deve ser composto de uma mistura de gases, 

com cerca de 60 ou 65% do volume total consistindo em metano, 35 a 40% restantes consistem 

em gás carbônico e quantidades menores de outros gases. A produção de biogás depende 

diretamente das condições de manutenção e operação do biodigestor e do resíduo. 

Como principal componente do biogás, o metano é incolor e altamente combustível, e 

não produz fuligem, com função da participação percentual do metano na composição do 

biogás, o poder calorífico deste pode variar de 5.000 a 7.000 kcal por metro cúbico, podendo a 

chegar a 12.000 kcal por metro cúbico se eliminado todo o gás carbônico da mistura; 

(DEGANUTTI et al., 2002). 

Segundo o Spiegel (1999), os principais contaminantes do gás dos digestores 

anaeróbios para o uso em células e microturbinas a gás são os compostos halogenados e o 

enxofre. Outros potenciais contaminantes que necessitam serem eliminados são os sólidos, os 

líquidos - água e condensado, e as bactérias que podem estar presentes no biogás.  

 

1.4 CARACTERISTICAS DOS EFLUENTES DE LATICÍNIOS  

O leite é definido como o produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta, em 

condições de higiene, de vacas sadias e bem alimentadas (BRASIL, 2002). Devido a sua 

composição, constitui um excelente meio de cultura para multiplicação de microrganismos 

(FRANCO; LANGRAF, 1996). 

As análises físico-químicas são uma ferramenta eficiente para a avaliação da qualidade 

do leite. Dentre estas, a quantificação dos teores de gordura, proteína, lactose e sólidos 

desengordurados permite avaliar a qualidade nutricional e integridade dos componentes do leite 

e seus derivados (TRONCO, 2003). 
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A produção de queijo gera três tipos de efluentes: soro de queijo resultante da 

coagulação da caseína, segundo soro de queijo resultante da produção de queijos tipo cottage e 

águas residuais da lavagem contendo diferentes concentrações de soro de queijo (PRAZERES, 

2012).  

Diversos fatores tornam o tratamento anaeróbio uma boa escolha para o tratamento do 

resíduo da indústria leiteira, como pontos positivos incluem o baixo gasto de energia, reduzida 

produção de lodo e a geração de gás metano para uso energético (BANU, 2007). Analisando a 

recuperação energética do processo, a produção de gás (biogás), o qual tem um rico teor de 

metano (PATEL et al., 1999). 

O termo utilizado como processo anaeróbio se refere a uma diversificada gama de 

sistemas de tratamento biológico de efluentes dos quais o oxigênio e o nitrogênio são ausentes 

nas etapas de metabolismo, esse processo é operado com o objetivo de converter a matéria 

orgânica biodegradável, solúvel e particulada, em metano e dióxido de carbono (GRADY, 

1999). 

Segundo Khanal (2009), os nutrientes inorgânicos devem ser fornecidos em 

quantidades suficientes para que os processos biológicos de tratamento sejam operados com 

sucesso, em ordem decrescente de importância para a digestão anaeróbia temos o nitrogênio, 

enxofre, fósforo, ferro, cobalto, níquel, molibdênio, selênio, riboflavina e vitamina B12.  

Segundo Cichello (2013), efluentes líquidos gerados na produção de laticínios se 

configuram como o principal substrato do setor para a produção de biogás, além do elevado 

conteúdo orgânico, os efluentes são gerados em grandes quantidades, variando tanto em 

características quanto em quantidades em função do tipo de produto fabricado. 

Ainda do ponto de vista de Cichello (2013), os principais pontos de geração de 

efluentes líquidos ocorrem na lavagem de máquinas e equipamentos, pisos e paredes da linha 

de produção, em vazamentos, derramamentos e transbordamento de tanques; em arraste de 

produtos durante na produção de leite condensado e em pó; na etapa de embalagem e durante o 

descarte de produtos inadequados ao consumo. 

Para melhorar esse cenário, no biodigestor ocorre a mistura de diversos gases, 

contendo principalmente gás metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2). Contém em menor 

quantidade nitrogênio (N2), hidrogênio (H2) e gás sulfídrico (H2S). Barrera (2003) afirma que o 

biogás é um subproduto da biodigestão, e atinge somente de 4 a 7% do peso da matéria orgânica 

(MO) inicial utilizada no processo. 

Dos fatores físicos que afetam o crescimento microbiano, a temperatura é um dos mais 

importantes na seleção das espécies. Existem três faixas ótimas de temperatura para a 
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metanogênese: psicrotrófica (4 – 15°C); mesofílica (20 – 40°C); e termofílica (45 – 70°C) 

(CHERNICHARO, 2007).  

1.5 MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS  

Para Couracci (2001), a gestão adequada dos resíduos e efluentes gerados nos 

processos produtivos é um dos principais desafios enfrentados pela sociedade moderna. Entre 

os diversos tipos de resíduos e efluentes gerados, aqueles compostos por materiais orgânicos 

têm se destacado como uma significante fonte de contaminação ambiental, assim, quando não 

são tratados de forma adequada, se tornam uma relevante fonte de contaminação do solo e 

corpos hídricos, proliferação de vetores e doenças, geração de maus odores e emissão de gases 

causadores do efeito estufa. 

Entre os benefícios decorrentes do tratamento adequado dos resíduos e geração de 

energia renovável, o material orgânico destaca-se, sendo resultante do processo de metanização 

e pode ser utilizado com diversas finalidades. O material digerido pode ser utilizado como 

condicionante de solo, biofertilizante ou mesmo como combustível sólido para a geração de 

calor (GEOENERGÉTICA, 2015).  

Para Soares (2017), o aproveitamento do biogás tem as seguintes vantagens: redução 

dos gases de efeito estufa; receita adicional para aterros existentes energia e créditos de carbono, 

utilização para geração de energia ou como combustível; e redução da possibilidade de 

ocorrência de autoignição ou explosão pelas altas concentrações de metano. 

Além da possibilidade da microgeração de energia, a tecnologia do biogás possui o 

apelo de constituir-se em um processo de mitigação de impactos ambientais, visto que retira 

resíduos gasosos, oriundos de processos de degradação da matéria orgânica, dispostos no meio 

ambiente, e ainda pode vir a estimular as políticas públicas em revisar as estratégias de MDL 

(PAIVA et al., 2015). 

.  A implantação de soluções que permitam aos processos industriais gerar energia para 

suprir toda ou parte de sua demanda energética é uma iniciativa muito relevante (EPA2, 2015).  

O uso agrícola pode ser considerado a forma mais sustentável de destinação final do 

material digerido, pois promove a ciclagem de nutrientes, a reincorporação de matéria orgânica 

ao solo e reduz a demanda por fertilizantes minerais extraídos de fontes não renováveis 

(EMBRAPA, 2009). 

Para Kisoerguer (2013), a indústria de laticínios responde por uma parcela significativa 

na economia brasileira. Muitas dessas empresas são de micro e pequeno porte, que por sua vez, 

apresentam dificuldades em remediar os efluentes. 
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Apesar disso, para Cruz (2012), a implantação e operação de uma usina de biogás é 

uma atividade potencialmente poluidora, sendo que os projetos devem ser cuidadosamente 

pensados e a operação realizada de forma adequada de modo a reduzir os aspectos ambientais 

negativos. Trata-se de uma instalação industrial que associa a recepção e o tratamento de 

resíduos e efluentes, a produção e valorização energética do biogás e o processamento e 

expedição do material digerido.  

Nesse sentido, os principais aspectos e impactos ambientais são a geração de emissões 

odorantes, de gases causadores de efeito estufa e de partículas, a proliferação de vetores e a 

possibilidade de contaminação do solo e corpos hídricos. Dessa forma, os aspectos e impactos 

ambientais relacionados à operação de uma usina de biogás devem ser avaliados, mensurados 

e mitigados. 

Por isso, de modo a reduzir essas emissões, os equipamentos de queima de biogás 

devem estar sempre regulados provendo a quantidade ideal de oxigênio no processo de queima. 

Além das Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº 382/06 e 

436/11, em Minas Gerais, a Deliberação Normativa COPAM n° 187/2013 estabelece os limites 

máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas, (BRASIL, 2006).  

Dessa forma, embora a tecnologia dos biodigestores anaeróbios possibilite a geração 

de impactos positivos no meio rural, é importante considerar que o projeto de biodigestores 

requer, inicialmente, um estudo de viabilidade socioeconômico e ambiental, (KHANAL, 2009). 

 

1.6 ETAPAS E CONSTRUÇÃO DE BIODIGESTORES 

Somente o biodigestor não produz o biogás, mas cria condições para que uma série de 

bactérias degrade a matéria orgânica e produza o gás metano (GASPAR, 2003). Sendo, um 

reator fechado onde a biomassa, diluído em água será fermentado resultando na produção de 

biogás e biofertilizante. 

A construção e operacionalização do biodigestor são compostas por várias etapas e 

fases, começando com estudo de viabilidade técnica, planejamento e a operação, assim a 

realização do projeto tem que obter o desenvolvimento de todas as fases da implementação; 

(SOUZA et al., 2014). É importante a análise do sistema completo desde a disponibilidade do 

substrato, passando pela geração de biogás, até a distribuição de energia; (GÖRISCH; HELM, 

2006).  

De acordo com Barrichelo (2012), para a construção e operação desse produto é 

fundamental o planejamento da disponibilidade do substrato. O tipo e disponibilidade da 
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matéria-prima determina o tipo de equipamento adotado e a disponibilidade a seleção da 

tecnologia em um projeto de biogás sendo baseada principalmente nos substratos disponível e 

infraestrutura. 

Já Campos (2004), diz que na determinação dos fluxos energéticos, os pesquisadores, 

devem tipificar as instalações a serem utilizadas na composição dos balanços. Os motores 

térmicos de combustão interna são máquinas que transformam a energia calorífica em energia 

mecânica diretamente utilizável, sendo que energia calorífica pode provir de diversas fontes 

primárias, porém no caso dos motores a combustão, a energia calorífica tem origem na queima 

de combustíveis líquidos e gasosos, (BARRICHELO, 2012). 

No processo de desenvolvimento de sistemas de produção agrícolas sustentáveis, 

torna-se importante analisar as eficiências energética e econômica como mais um indicativo da 

sustentabilidade ambiental pelo uso de fluxos de energia não renovável, e a sustentabilidade 

econômica, condicionando a permanência dos produtores agrícolas na atividade (SOUZA et al., 

2009). 

A constante busca pelo desenvolvimento sustentável traz a indústria como um setor 

que consome energia tanto na fase de construção, quanto ao longo da vida útil das edificações, 

a origem dos materiais ou matérias-primas empregados em uma construção é um dos principais 

fatores que influenciam seu custo energético, (CAMPOS et al., 2003). 

As emissões antropogênicas dos gases de efeito estufa que são o gás carbônico, 

metano, óxido nitroso, dentre outros, vem sendo associadas à elevação da temperatura e 

mudanças climáticas, que se tornaram uma grande preocupação para a sociedade mundial, 

exigindo soluções viáveis para mitigar as emissões antrópicas desses gases com o intuito de 

reduzir os seus impactos sobre o clima, (GODOY, 2013). 

Para Segura (2014), a conexão entre biomassa residual e geração de energia elétrica 

pode ser viabilizado pela metodologia de geração distribuída de energia elétrica, já que o 

concentrado apenas no seu tratamento sanitário, obedecendo à legislação ambiental, porém com 

baixo ou nenhum retorno econômico, não encontra sustentação. 

 

2.7 ANÁLISES ENERGÉTICAS DOS AGROECOSSISTEMAS  

Conforme sugere o trabalho realizado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 

vinculado ao Ministério de Minas e Energia, a produção econômica deve ser ligada à demanda 

por energia de um país (EPE, 2011). De acordo com Mello (1986), analisando os 

agroecossistemas sob a ótica de seus fluxos energéticos será uma excelente avaliação de 
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balanço energético. Sendo estes balanços indicadores, assim constituem uma abordagem 

técnica para se avaliar e investigar problemas relacionados à sustentabilidade e eficiência de 

sistemas agrícolas (GIAMPIETRO et al., 1992). 

Nos últimos anos, vem aumentando a conscientização da população e as exigências 

dos órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental, forçando a mudança de atitude dos 

empresários no sentido de controlar a poluição (KISPERGHER, 2013). Para Barichello (2012), 

geração de energia através do biogás faz com que o meio ambiente seja preservado, reduzindo 

a emissão de agentes poluentes, causadores do efeito estufa e, consequentemente, do 

aquecimento global. 

Para PROSAB (2003), uma pesquisa realizada utilizando os biodigestores para a 

fração orgânica dos resíduos aparecem como uma solução simplificada e adequada ao 

saneamento local, assim como ao suprimento autônomo de energia, tratando de uma alternativa 

que associa o adequado tratamento da fração orgânica dos resíduos e a diversificação da matriz 

energética. 

De acordo com Santos et al. (2000), devido ao aumento do uso da energia consumida 

na agropecuária, combinado com a elevação dos custos e com possíveis armazenamentos para 

o futuro tem levado à necessidade de se obter sistemas mais eficientes na utilização desse 

recurso. 

Levando em conta esse consumo de energia, entra como solução para o 

desenvolvimento sustentável, um processo dinâmico destinado a satisfazer as necessidades sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras, assim sendo, uma agricultura sustentável 

depende de um conjunto de fatores ecológicos e socioeconômicos, com esse ponto de vista, é 

interessante a análise da eficiência do uso da energia nos sistemas de produção animal e vegetal 

e, sob uma perspectiva mais ampla, da distribuição do uso da energia nas diferentes regiões do 

mundo (KOZIOSKI; CIOCCA, 2000). 

A energia empregada em sistemas agrícolas, seus fluxos, distribuição e conversão 

constituem importante instrumento para a avaliação da sustentabilidade desses sistemas, 

considerando as crises no setor energético. Esse procedimento possibilita a determinação dos 

processos, materiais e equipamentos de maior consumo energético, indicando opções de 

economia (CAMPOS et al., 2003). 

Com relação ao crescimento e intensificação das atividades agropecuárias, vale 

salientar que o Brasil vem crescendo sua participação no mercado internacional, em especial de 

proteínas de origem animal, o que torna mais presente a exigência dos consumidores para que 

seja realizada uma produção sustentável, levando o tratamento da biomassa residual e a geração 
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distribuída para a viabilização econômica. Desta forma ocorrerá redução de impactos negativos 

da atividade nos corpos d’água e, por consequência, na geração de hidroeletricidade 

(MARQUEZ, 2012). 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A pesquisa ocorreu em uma indústria de produtos lácteos no estado de Rondônia, no 

município de Presidente Médici, onde apresenta, principalmente, o processamento de leite in 

natura, a industria processa anualmente a média de 70 mil litros de leite por dia. 

 

Figura 2 – Mapa de Localização Do Município de Presidente Médici-RO. 
Fonte: Autor 

 

O projeto foi realizado a partir de um plano piloto, utilizou-se uma bombona de 200 

litros de forma cilíndrica no qual o recipiente possuía características de 0,88 metros de 

comprimento e 0,55m de raio, sendo a área ocupada pelo efluente de 0,44m2, com TRH de 5 

dias, com regime contínuo de alimentação, o volume de gás gerado foi médio de 5,8 litros ou 

0,0058 m³ por dia. 
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2.2 PROJETO PILOTO 

Para ser utilizado como reator anaeróbico, optou-se por uma bombona de 200 litros, 

sendo preenchida com 100 litros de efluente. Nas tampas utilizou-se um registro e na outra o 

manômetro diferencial construído com mangueira transparente e água. 

A medição foi realizada utilizando uma trena métrica de até 3 metros, onde realizava-

se a medição da altura do solo até a altura da coluna manométrica estabilizada. 

A figura a seguir servirá de modelos para desenvolver o projeto piloto. 

 

 
Figura 3 - Projeto Piloto Final. 
Fonte: Autor. 

 

2.3 METODOLOGIAS ANALÍTICAS  

As metodologias utilizadas para análises dos parâmetros físico e químicos, assim como 

os equipamentos utilizados serão descritos abaixo. Os parâmetros analisados foram: DQO, 

nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato, temperatura, pH. 

 

2.3.1 Temperatura e Potencial Hidrogeniônico (pH) 

O pH foi medido através do método potenciométrico, por meio do medidor de pH da 

marca Hanna, modelo HI 3512, pelo qual também foram obtidos os valores de temperatura. 
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2.3.2 Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

A Demanda Química de Oxigênio (DQO) representa a quantidade de oxigênio é 

necessária utilizar durante a degradação dos compostos orgânicos presentes nas amostras que 

podem ser biodegradáveis ou não. A metodologia utilizada foi o colorimétrico 5220 do Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005).  

Esse método consiste na adição de soluções digestoras e catalítica, sendo compostas 

por reagentes contendo dicromato de potássio (K2Cr2O), ácido sulfúrico (H2SO4) e sulfato de 

mercúrio (Hg2SO4) para a solução digestora e sulfato de prata (Ag2SO4) e H2SO4 para a solução 

catalítica. A oxidação é realizada em uma digestora a 150ºC, da marca Dry-Block Modelo 

SL16, por um período de duas horas. Portanto após as amostras são retiradas da placa digestora 

e arrefecidas à temperatura ambiente. A leitura é realizada em espectrofotômetro em 600 nm 

da marca BEL Engineering s.r.l. Modelo V-M5 Visible Spectrophotometer. A curva de 

calibração é construída com base em diluições de solução de biftalato de potássio (C8H5KO4), 

que permite o cálculo da concentração de DQO com base nas absorbâncias. 

2.3.3 Nitrogênio Amoniacal (NH4
+) 

As concentrações de NH4
+ são obtidas por meio do método colorimétrico de Nessler, 

4500 C (APHA, 1998), onde é adicionado o reagente Nessler, composto de iodeto de mercúrio 

(HgI2) e iodeto de potássio (KI). As amostras são agitadas e é aguardado um tempo de 10 

minutos. A leitura é realizada em um espectrofotômetro da marca BEL Engineering s.r.l. 

Modelo V-M5 Visible Spectrophotometer, a 425 nm, e a concentração é calculada com base na 

curva de calibração, que utiliza cloreto de amônio (NH4Cl) como padrão. 

 

2.3.4 Nitrito (NO2
-)  

A determinação de nitrito ocorre através da adição do reagente sulfanilamida, que em 

meio ácido provoca a diazotação e formará uma solução de tonalidade rosada ao entrar em 

contato com o segundo reagente N-(1- Naftil) etilnodiamina. A leitura é realizada em 

espectrofotômetro a um comprimento de onda de 543 nm da marca BEL Engineering s.r.l. 

Modelo V-M5 Visible Spectrophotometer. A curva de calibração é realizada com nitrito de 

sódio (NaNO2) e nitrito de potássio (KNO2). 
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2.3.5 Nitrato (NO3
-)  

O íon nitrato é gerado pela oxidação do NO2
- e é determinado pelo método da brucina, 

pelo qual o NO3- reage em meio ácido com o reagente brucina que é composto por sulfato de 

brucina ((C23H26N2O4)
2 H2SO4.7H2O), formando uma solução amarelada. São adicionadas 

soluções de ácido sulfúrico (H2SO4 e água destilada) composto por ácido sulfanílico 

(NH2C6H4SO3H) e ácido clorídrico (HCl). A leitura em espectrofotômetro é realizada no 

comprimento de onda igual a 410, marca BEL Engineering s.r.l. Modelo V-M5 Visible 

Spectrophotometer. 

2.4 RECURSOS  

Os recursos utilizados para o desenvolvimento do biodigestor foram fornecidos pela 

empresa, contando com muitos equipamentos reutilizados da própria indústria, e o restante foi 

custeado pela indústria. Conforme discriminados na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Materiais necessários para execução da pesquisa 

MATERIAL ESPECIFICIDADE QUANTIDADE 

Flage ½ PVC 1 

Nipel ½ PVC 6 

Registro ½ PVC 4 

Bucha de Redução ¾ - ½ 2 

Tee ¾ - ½ 1 

Redução 50 para 25 1 

Luva 50mm 1 

Cano 50mm 1 

Redução ½ – ¾ 2 

B. Roscada 20 cm 1 

Arruela ¼ 2 

Polca ¼ 2 

Braçadeira Metal 1 

Joelho ¾ 2 

Luva ½ 2 

Cola Araldite 1 

Silicone  1 

Funil Reto 1 

Bombona 200 l 1 

Mangueira de nível  1 

Fonte: própria   

 
 

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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3.1 FATORES ESSENCIAIS NA PRODUÇÃO DE BIOGÁS 

3.1.1 Temperatura 

A temperatura está diretamente relacionada com a produção de biogás, se houver 

uma mudança na temperatura ocorrerá também uma alteração na matéria orgânica, pois as 

bactérias responsáveis pela degradação da matéria orgânica e a produção do biogás são 

extremamente sensíveis à variação desse fator (Gunnerson & Stuckey, 1986). 

Nesse trabalho, observou-se que os valores diários médios obtidos ficaram dentro da 

faixa ideal entre 30° e 35°, sendo as coletas realizadas no período vespertino às 16h30 variando 

até às 17h00. Fator externo, como o clima local, não influenciou diretamente nos resultados. As 

condições em que relaciona temperatura se tornaram ideais pois a média obtida na quarta 

semana foi de 34,13 ºC e a inicial foi de 33,40 ºC, mesmo considerando o reator de baixo volume 

e grande área de contato com a atmosfera. 

Assim para podermos relacionar a temperatura externa como um fator variante interno 

deve-se realizar o monitoramento nestes três horários com a finalidade de observar a influência 

da temperatura no período noturno, durante manhã e a tarde, levando em conta o horário de 

maior produção e fatores climáticos da região. 

Conforme o estudo de TIETZ et al. (2014), que relaciona a variação de temperatura 

externa do reator monitorado em três turnos, os resultados indicaram que mesmo com a 

temperatura média na região superior, intermediária e inferior não estando dentro da faixa ideal 

de temperatura para a produção de biogás em todos os horários, ela se encontrou na faixa 

mesofílica, entre 20 e 45 ºC. 

 

 

Figura 4 – Temperatura média do sistema.  
Fonte: Autor 
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3.1.2 Potencial hidrogeniônico (pH)  

 Para o biodigestor construído no projeto é ideal um pH próximo ao neutro, pois 

distantes do neutro podem afetar o metabolismo dos microrganismos, influenciando no 

rendimento. O processo pode ser severamente inibido se o valor cair abaixo de 6 ou subir acima 

de 8,3. 

A média do pH obtido foi de 5,75 ficando abaixo do mínimo exigido, por isso foi 

necessária a adição de hidróxido de sódio (barrilha), que a indústria já utiliza no sistema de 

tratamento de água.  

Em seguida, foram feitas mais três análises, onde se inseriu a o hidróxido de sódio na 

no reator elevando o pH a 7, assim a média obtida é de 7,1 após a correção com barrilha.  

A partir disso, o pH ficou na faixa ótima que fica entre 7 a 8. Segundo Magalhães 

(1986), ocorre a diminuição das bactérias metanogênicas em baixo pH, portanto esse valor 

elevado contribui no processo diminuindo a quantidade de dióxido de carbono. 

3.1.3 Nutrientes 

O controle de fatores como tamanho das partículas, idade do resíduo, presença de 

agentes inibidores e ausência de oxigênio também são importantes para manter as condições 

ótimas para o desenvolvimento das bactérias (Zohorovic, et. al., 2016). 

Conforme Amaral, Steinmetz, Kunz, Embrapa (Capítulo 1, pag 23, 23/05/2019) as 

células dos microrganismos anaeróbios contêm nitrogênio, fósforo e enxofre nas proporções 

aproximadas de 12, 2 e 1%, respectivamente, de matéria seca. Para o processo anaeróbio são 

necessárias relações de 700:5:1 de demanda biológica de oxigênio, N e P. Os íons de enxofre, 

potássio, cálcio, magnésio, cloro e sulfato são necessários para o bom funcionamento da 

digestão anaeróbia. Elementos traços como ferro, cobre, zinco, magnésio, molibdênio e vanádio 

são importantes para o crescimento celular. Os compostos de enxofre podem causar problemas 

para o processo anaeróbio, pois causam a precipitação de nutrientes essenciais em níveis traços 

como ferro, níquel, cobre e molibdênio, que são insolúveis em baixos potenciais redox 

(precipitação como sulfeto). 

A amônia em concentrações elevadas pode ser tóxica, mesmo sendo um nutriente 

essencial para o crescimento dos microrganismos anaeróbio. A aclimatação dos 

microrganismos na presença da amônia livre é um fator chave para eficiência do processo. Isto 

pode ocorrer devido à adaptação das espécies de arquéas metanogênicas presentes no reator ou 

através da seleção da população, sobressaindo-se espécies mais adaptadas às condições do 

reator (Silva et., 2014). 
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3.2 PRODUÇÃO DE BIOGÁS   

A produção de biogás foi medida diariamente ao final da tarde, quando se estava 

finalizando as atividades da indústria. A Figura 5 apresenta dados de aferição conforme a altura 

da coluna manométrica. Importante salientar que a pressão interna no reator e fundamental 

para o cálculo a quantidade produzida de biogás. 

 

 

Figura 5: Altura da coluna Manométrica (m/cm). 
Fonte: Autor 

 

Inicialmente houve uma variação abrupta, esta variação ocorre em função de 

possíveis vazamentos e variação do pH do efluente. A partir da terceira semana nota-se um 

crescimento na pressão exercida dentro do reator, e pôr fim a estabilização. Vale ressaltar 

que ao final do dia sempre era estabilizado a pressão e inserido 20L no reator, representando 

um TRH de 5 dias. 

Analisou-se também o volume líquido de gás gerado no reator, podemos assim 

saber o volume gerado internamente no reator, conforme expresso no gráfico a seguir.  
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Figura 6 - Volume produzido em Litros/dia. 
Fonte: Autor 

 

A Figura 6 expressa valores obtidos a cada dois dias. Inicialmente, notamos uma 

constate variação até o sétimo dia, esta variação ocorre devido fatores como variação do 

pH, vazamento e estabilização do efluente. A partir do dia 26 foi observado um crescimento 

até a estabilização, ficando em 6 litros de gás por dia. 

Após o ensaio foi realizado teste de queima com o gás gerado, porem não obteve 

chama duradoura, sendo que para ocorrer a queima é necessário que tenha pelo menos 60% 

de metano. Para aumentar a eficiência é necessário adicionar filtros, principalmente para 

remover umidade e ácido sulfídrico.  

 

3.3 PANORAMA ECONÔMICO E ESTRUTURAL DO SETOR LÁCTEO EM 

RONDÔNIA  

Segundo o sistema de produção de leite em Rondônia (EMBRAPA, 2011), os estados 

da região Norte, Rondônia tem papel de destaque na pecuária, com um efetivo bovino em torno 

de 11,5 milhões de animais, cerca de 30% deste contingente se destina à pecuária leiteira. A 

cadeia produtiva do leite tem se fortalecido nos últimos anos no estado, colocando o 

agronegócio leite em posição de destaque na economia rondoniense, tendo como pecuária 

leiteira 1/3 das propriedades rurais.  

Ainda de acordo com o Sistema de produção de leite em Rondônia (EMBRAPA, 

2011), Rondônia consta como um parque lácteo que conta em sua maioria com indústrias sob 
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inspeção federal, sendo processado diariamente mais de 2,1 milhões de litros de leite, o que 

possibilita, cada vez mais, a oferta de produtos lácteos do estado em diferentes mercados 

nacionais.  

Conforme os dados obtidos da EMBRAPA, as indústrias de laticínios encontram-se 

distribuídas em todas as regiões que compõem o estado de Rondônia, as quais são responsáveis 

pelo beneficiamento de mais de dois milhões litros/dia. Atualmente, o parque industrial possui 

capacidade instalada suficiente para produzir anualmente 87 mil toneladas de queijos, 67 

milhões de litros de leite longa vida, além de 51 milhões de litros que se destinam à produção 

de leite em pó, dados este obtidos em 2011, se tornando ainda mais competitivo nos dias de 

hoje.   

A produção do leite em Rondônia atinge níveis significativos, o que explica a expansão 

do número de indústrias, com reflexos no crescimento da oferta de produtos lácteos advindos 

do parque industrial estadual no mercado nacional. Tal situação é reflexo da captação de leite 

pelas indústrias sob Inspeção Sanitária Federal, o que coloca Rondônia como responsável por 

63% da produção de leite da região Norte e oitavo maior produtor nacional de leite. 

Contudo, para o beneficiamento do leite tem que haver a remoção parcial de gorduras 

gerando assim um subproduto como o soro tendo potencial poluidor, destina-se a estação de 

tratamento a água residuária sendo feita a separação do soro. Hoje nos parques industriais em 

Rondônia, vem-se empregando técnicas para o tratamento de efluentes oriundos da produção 

lácteas. 

Por isso, apesar desta pungente produção leiteira, persiste a necessidade de se 

promover a melhoria dos sistemas produtivos leiteiros no Estado para que os mesmos sejam 

ambientalmente corretos, socialmente justos, economicamente viáveis e que estejam em 

consonância com as políticas públicas vigentes para o setor e atendam às necessidades do 

mercado consumidor, cada vez mais exigente com relação à qualidade dos produtos. 

3.4 GESTÃO E APLICAÇÃO DO GÁS NA INDÚSTRIA DE LÁCTEOS  

A Agroindústria é a espécie de agronegócio que transforma o produto in natura e o 

comercializa pronto para o consumo. Ela agrega valor e gera mais lucro ao produtor rural, mas 

exige sofisticação e iniciativa. A agroindústria deve estar conectada às tecnologias e deve 

cumprir os ditames referentes às questões sociais e ambientais (MANIGLIA, 2009). 

O setor de laticínios é amplo tendo como processos de fabricação de iogurte, queijo, 

leite em pó, entre outras variedades. Rondônia exporta seus produtos para os demais estados 

além de abastecer o consumo interno. Com isso, tem-se notado um grande avanço de 
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agroindústria de lácteos no estado, aonde o produto vem de pequenas indústrias nas 

propriedades dos agricultores ou de cooperativas. 

 Para o processo de desenvolvimento rural a agroindústria de laticínios pode se 

consolidar, efetivamente, como um dos importantes instrumentos, principalmente se o valor 

agregado ao produto for apropriado pelos produtores, seja por meio de associações ou 

cooperativas (VALENTE JUNIOR, 2009).  

Atualmente o setor lácteo demanda um consumo elevado de matérias primas como 

a madeira, água, entre outras, sendo a primeira empregada na geração de energia térmica, 

para a finalidade de geração de vapor e calor. Outra grande demanda na indústria é a energia 

elétrica que propulsiona motores para refrigeração, equipamentos e na parte administrativa 

da empresa.  

Ademais, o processo de industrialização de produtos de laticínios implica em impactos 

negativos ao ambiente devido à geração de resíduos sólidos, emissões atmosféricas, e 

principalmente, pela geração de efluentes líquidos, o que torna necessário o tratamento e 

disposição adequada para atender a legislação vigente e minimizar o impacto ambiental do setor 

(FEAM, 2011). 

Com isso, a geração de efluente e seu potencial poluidor nas águas receptoras são 

expressivos, sendo indispensável e obrigatório o tratamento desses efluentes antes de serem 

lançados no curso d’água (NIRENBERG e FERREIRA, 2005). 

Nessas unidades, são geradas águas residuais resultantes das lavagens de equipamentos e 

da limpeza de áreas de processamento. São gerados entre 0,5 a 3L de água residuária para cada litro 

de leite processado, sendo esse efluente constituído por leite processado, bem como de águas de 

lavagem de equipamentos e instalações. A demanda bioquímica de oxigênio (DBO5) dessas águas 

residuais está entre 700 e 1.200 mg. L-1, sendo estas ricas em sólidos dissolvidos totais (SDT) e 

óleos, mas pobres em sólidos em suspensão (SST) (MATOS, 2010). 

Em maior parte das usinas lácteas, são utilizados sistemas de tratamento através de lagoas, 

divididas entre anaeróbia, aeróbia e de polimento, no primeiro processo o oxigênio é consumido e 

geram subprodutos a partir da metanogênese, liberando gases que são dispersos para a atmosfera. 

O gás metano gerado pelo sistema anaeróbio deixa de ser um problema e torna-se 

uma solução, quando utilizado em matrizes energéticas sustentáveis com o uso de biogás. 

Ainda segundo (FEAM et al, 2015), o biogás caracteriza-se como um gás energético, devido à 

presença significativa de metano (CH4) em sua composição (55 a 80%) o que o torna um 

biocombustível com grande potencial de ampliar a participação das energias renováveis na 

matriz energética brasileira. Sua utilização pode ser direcionada à geração de energia térmica, 
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elétrica ou para produção de biometano (biogás com uma concentração superior a 96,5% de 

metano), visando atender à demanda industrial ou uso como combustível veicular. 

No setor lácteo pode-se empregar o biogás complementando ou até mesmo 

substituindo outras fontes energéticas como a lenha energia elétrica e mecânica. A indústria 

estudada consome mensalmente em torno de 200 a 250 m3 de lenha, e de energia elétrica 

consome cerca 94.624 KWH. O biogás produzido pode ser uma forma de economia 

sustentável reduzindo o consumo de energia e de lenha para caldeiras desta forma sua maior 

empregabilidade na indústria está voltada para estes fins. 

3.5 PRODUÇÃO ESTIMADA 

No local de estudo, a área da lagoa anaeróbia, de possível aplicação para subsidiar 

é de 1261m², assim para estimarmos o volume em m³ é necessário multiplicar por quatro 

(profundidade média da lagoa anaeróbia), portanto o volume equivale a 5044 m³ de efluente. 

Para estimarmos a produção de biogás em toda lagoa adotou-se os seguintes critérios: 

𝐴𝐿

𝑉𝑅𝐸
∗ 𝑃𝐷𝑅 ,  

onde: 

• AL= Área da lagoa  

• VRE= Volume líquido do reator experimental 

• PDR= Produção diária reator   

 

 Com isso, obteve-se uma produção diária de 52,16 m³ de biogás. 

 Analisando a produção e comparando com outras fontes energéticas conforme 

descrito no site da Ambiente Brasil S/S LTDA no qual um metro cúbico do biogás equivale 

a: 

• 0,613 litros de gasolina 

• 0,553 litros de óleo diesel  

• 0,454 litros de gás de cozinha  

• 1,536 quilos de lenha  

• 1,428 KW de eletricidade  

 

 Para manter a fábrica funcionando somente no biogás substituindo a energia 

elétrica será necessário 66263 m³ mensal, a produção mensal obtida é de 1565 m³ de biogás 
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representando somente 2,36%, porém o seu emprego de forma consorciada com outras 

fontes energéticas pode apresentar benefícios financeiros.  

A utilização do biodigestor é capaz de reduzir cerca de até 40 % a emissão de efeito 

estufa (GEEs). No reator estudado obteve-se 60% de metano, seu potencial de queima é 

baixo para isso é necessário à implantação de um sistema de filtros sendo eles compostos 

de limalha de ferro e sílica. 

3.6 EFICIÊNCIA DO PROCESSO  

Para verificar a eficiência do processo, utilizou-se a Resolução CONAMA 430 c 

Art.16, que estabelece parâmetros para o lançamento de efluentes: 

Para compararmos a eficiência do sistema realizou-se a analises somente na primeira 

lagoa que era anaeróbia onde dela que se coletava o efluente para o estudo nos bioreatores, em 

seguida realizou-se análises na entrada da lagoa anaeróbica e saída. 

Os valores obtidos durante os ensaios são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Parâmetros do processo na lagoa anaeróbia e do reator 

Parâmetros 
Entrada da 

Lagoa 
Saída da Lagoa Biorreator* Biorreator** 

pH 5.0 6.75 5.75 7.1 

T (ºC) 20.4 25.0 31 30 

DQO (mg/L) 21250 16100 10560 12190 
NT (mg/L) 336 321 261 254 

N-NH4 (mg/L) 336 321 261 254 
Biorreator* Sem controle de pH 

Biorreator** Com controle de pH 

 

Como é observado, o sistema apresenta grande carga orgânica e nitrogenada, sendo 

necessário seu tratamento visando o lançamento em corpos hídricos. Inicialmente o biorreator 

apresentou, como já informado, com valores ácidos, que possivelmente poderia prejudicar a 

eficiência do tratamento. 

Visando simular um sistema batelar, eram inseridos 20 litros por dia de efluente, 

para manter o TRH de 5 dias. Pode-se observar na Tabela 2 que o sistema atual da indústria 

apresenta uma eficiência na remoção de DQO de 24%, abaixo do ideal para um sistema 

anaeróbio que é de 50%.  

Pode-se observar que com o sistema utilizado em bateladas a eficiência ficou em 

42 a 50%, mostrado que o sistema conseguiu reduzir a carga orgânica. O biorreator** com 

o pH controlado mesmo apresentando menor eficiência de DQO se mostrou uma produção 

mais constate de biogás, que era o objeto do estudo, favorecendo um controle maior da 
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operação.  

Pode-se inferir que o reator em bateladas apresentou 60% de metano no processo, 

os industriais podem aumentar a eficiência do processo de tratamento, tornando viável sua 

utilização, pois além de ser eficiente no processo de tratamento possibilita a extração do 

biogás, aumentando a sustentabilidade do processo. 

Outro ponto de interesse é a capacidade dos microrganismos anaeróbios em converter 

substratos orgânicos em metano baseada na estimativa de metano pela DQO removida por 

quilograma (Cassini, 2003; Metcalf & Eddy, 2003; Chernicharo, 2007). Segundo Chemicharo 

(2007), cada 64g de DQO produz 16g de CH4, isso nas condições normais de temperatura e 

pressão CNTP 0,35 l CH4/g DQO. 

A perda do CH4 no efluente para atmosfera pode variar entre 20 a 50%, assim 

através dessas informações há o auxílio na quantificação do metano produzido em uma ETE 

quando não há dados precisos de medição (Lobato, 2011). 

Em relação a DQO convertida em metano, em função da eficiência de remoção de 

carga orgânica é possível relacionar estas variáveis diretamente proporcionais. Quanto maior 

for a remoção de DQO maior é a produção do metano. 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

  

O presente estudo mostra a possibilidade no uso do biogás liberado em laticínios, 

utilizando-o como fonte energética ou mesmo para redução de gases de efeito estufa através 

da implantação de um biodigestor anaeróbio para melhorar a eficiência e utilizar o metano 

como fonte energética.  

 Para obter melhor desempenho, será necessária a implantação de um reator que 

atenda a demanda da indústria, fazendo uma melhor na remoção da carga orgânica, antes de 

lançar ao corpo receptor. Ademais, o tempo de detenção tem relação direta com a 

produtividade, pois relaciona-se com uma melhor atividade metanogênica ao consumir a 

matéria orgânica e a converter em metano, devido ao maior tempo de concentração. 
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Por fim, tem-se que o biodigestor é um projeto viável, ambientalmente e 

economicamente e atende uma parcela energética da indústria, proporcionando uma redução 

de custos e matéria prima. Por isso, é de extrema importância que estudos como esse 

continuem sendo desenvolvidos e aprimorados a partir das observações alcançadas. 
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