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O QI.L £ III 81001 GESTOR ? 

um poço (digestor) e uma oZinara de 
acumulaçao de gas. 

A mate'ria-prima pode ser cana tituCda 
por: 

- Esterco de gado, porcos, cavalos, 
galinhas, ovelhas. 

- Excremento humanos 

- Restos vegetais de culturas (palha, 
grama, folhos...). 	 - 

As subo ttcio.s organicas sco 	decan 

poetas por baoterias, em processo sem 

ar (anaercbio), resultando na prodÀ 

gco de: 

- bi&gds inflamâve 1 e 

- restos digeridos sen, cheiro 

o biogde pode ser usado para cozinhar ou 

cano ocyitu.stCve 1 para liarpaS3s de iluni 

naç&o ou para motores de conbustdo inter 

na. 

O esterco przaido num dia por 2 a 4 n'a 

	

cae pode ser convertido em 2 a 3m3 	de 

g.a, suficiente para cozinhar e iluminar 

	

noite uma casa de 4-6 pessoas, Os 	no 

	

toe digeridos podem ferti Usar ati 	0,5 

ha (2). 
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CLnJ E '3! BIOD1STOR 7 

Os tipos mais comuns 	os abaixo recanendo4os. Foram testados em mi lhwes 
de casos e 5a0 aqui descritos e ilustrados em detalhe. 

Digestor tipo indiano 'GOBAR' 
can oZvmra de gas flutuante. 

Q c3 

Digestor tipo chines 
de obobodo fixa. 



A 
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Existem uruitos atrce tipos e sistemas da biodigestores, aptos para condi 
çes especificas. A titulo de informaçao mostramos alguns tipos: 

81001 GESTOR HORIZONTAL, cair c&nw'a de gcíir movo 

- Aconselhcivel quando o nivel frechico for alto 
cru houver fundo radioso a pequena 

- Construç&o simples.  

- Tem problemas pra tornor estw'que 
a porte superior do digestor. 

BIOOIGHSTOR COM CÂMARAS SEPA 
RADAS PARA LÍQUIDO E GÁS 

- Aconseth&oel pra volumes 
mci ores. 

- Mais facil de tornam 
es tanque. 

- Custo mais elevado do 
que o anterior. 

BIODICESTOR DE DUPLO ESTÁDIO, 
cair c&rrara de gãs integral e 
separador de água. 

- A oiTrora de gás á conser 
vada limpa. 

- A pelÍcula de áleo na 
junta de agua evita 
corrosao. 

- Custo mais elevado air.da. 

BIOOIGESTOR tE GRANE€S 
DIMENSÔRS,cair vErias 
agitadores e casara dc 
gas integral. 

- Permentaçao segura sob o 
ponto de vista de higiene 

1. Carda 	2. Digestor 
	3. C&ncma de gcs 	4. Descarga 	5. Tubos 



(2) 
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COV FUNCIONA UM DIGESTOR 

Antes de montar um digestor é conveniente entender cano e porque funciona. A seguir 

se d alguma informaç&o b&sica. 

- TEMPERATURA 

O biogs resulta da atividade de minuscu los orgwismos chamados bacterias, que 

deoanp3em restos organicos em meio sem ar (Reaçao anaer5bia). 

Cano todos os seres vivos, gostam de trabalhar nas melhores condiç3es posst'vel. 

É importa-ate que a temperatura seja mantida mais ou menos constante, a cerca de 

350C. Se a temperatura baixar ou oscilar demasiado a produçio de gas 	diminuira 

drasticanente. A menos de 15 0C a produçao de gas cessa (2). 

Por estar razSes é importante isolar temi comente o digestor, o que pode ser fei 

to, em climas tropicais, anterrando-o; qualquer outro isolamento (l&de vidro, ido 
por, etc.) ajudara a manter a temperatura mais constante. 

- PERÍODO DE FERMENTA ÇATO 

As bactíriaa precisam de tempo 

para de comporem os restos orça 

nicos, sendo a temperatura uma 

importante aondiçao; quanta mais 

e lovada f5r mais curto sera ° 

cicio, e quanto mais curto f3r 

a ciclo nenar podera eer o di-

gestor, embora a quantidade to 

tal de gís seja m.xima entre 35 

e 45 0C. 

Rn geral o perz'odo de digestao 

para os dispositivos aqui mas-

trodcg, oscila entre 30 e CO 

dias. 



R4TFRIAS-PRIttS 

Todos os materiais de origem org&ni ca podem 
um biodigestor, can excEçao de madeira. 

Subst3ncias ft'brosas cano palha, grama, etc. 
mar uma canada flutuante dentro_do digestor 
a produç&o de goa. Por essa raaao devem ser 
em pedaços de menos de 3m. 

Materiais hanogeneos cano esterco de 
gado, de porco, ou excrementos huma 
nos nao apresentam problemas espa 
cicio. 

Todos os materiais org?micos devem 
ser dilut'dce em cgua (ver pagina 38). 
o inicio do funcionamento e mais fa 
cii uscndo-'se esterco de gado, pois 
este ia tem as bactirias convenien 
tes. 

Pode-se aumentos' a produçao de gs 
acrescentando urina de gado ou  pe 
quenas quantidades de restos orça 
nicos verdes. Excrementos 
humanos tanbern osmentan a 
prodeçao de goa. A ligaças 
das instalaçes monitorias 
can o biodigestor elimina 
una boa parte dos elemen 
tom patcgenicos, trwzsmís 
sores de doenças, e evita 
o contato cal, moscos. 	4~. 
FAMAS possÍvsxs 
N&o se deve acresasntcn' dama 
miada mat4ria org&nica, que sobra 
carrega o proalsso; a atividade das 
bacterias pode tanbúm ser diminut'da 
e ate parada por causa de exossso 
de scbao, £cidos ou outras subs tom 
cias qadmicas. E)n qualquer dos 
casos a produçao de goa dími,t4i, e 
se sentira um cheiro desagrodavel. 

servir para 

podem for 
e parar 
trituradas 

7- 1RIM 
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Deve-se carregar o biodi gestor rega lannente 

A lasa precisa ser agitada para se obter uma 
boa produçao de gas. Se n&o existir uni agita 
dor e possível que sr forme tesa caia 
tuante e a produçao de gas pare ccsnp 

As posstveis falhas n&o constituirao 
para alguern que entenda o processo e 
local; existe portanto a possibi 
lidade de trabalho para um espe 
cialista em cada oglomerado popu 
laci anal. 

LocAirlAçÃo DO BIODI GESTOR 

É importante pensar bem em 
tes de decidir onde se vai 
montar o biodigestor. 

- Deve ficar ao sol e abri 
gado do vento danincrnte. 

- 1/ao deve ficar a mais de 
30 metros da casa (poa 
encurtar os tubos de gas 
e permitir que as insta 
laçoes scrnitarias seja,i 
eonstrvÉdas dentro de ca 
safl). 

- N&o deve ficar longe do 
estabulo. 

- Se o abastecimento de 
&.gua for de poço, este 
deve ficar a distancia 
de pelo menos 2 metros 
do bicdigee ter, para 
evitar possibilidade 
de contaninaçao no ca 
ao de fugas. 
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A UTILIZAÇÃO DO BIOGAS 

O biog6 3 otatítuido por metw,o (d11 4), ditrido da 

carbono (CO2), e travs de hidrci3nio 	2l e de sul 

jito de hidroginio. 

Arde com uma chain azul conp latw,nte livre da 

fti ligem, e tem um podem ca lorifico de 

4700-5500XoaZ/m3. 

Outras carjcteriticas: 

Bu ta no 

:

Gasolina 

3 Kq 
seco 

— Densidade 20% menor do que o ar. 

— Ccr,hustao corp lata na prcpc'rçrk de 6 a 12% 

co', ar (volume) — oa8 necess&ri o para cozinhar: 

0,24m3  por peesos por dia. 

— Gas neoeas&-io para ib.aitinaço: 0,1210,15m3  

por ha'a, por 

- Ga necesedrio para motores: O, 4$n? por HP por hora. 

- Velocidade de propaga çco 33 m/eeg. 

COZINHANDO DOM BICCÁS (7) 

Existem queimakiv F:itcs pci 
ra binjc.s, metãlicoo ou cm ar 
gila. 

Twto um cano o outro tipo P2 
dem ser feitos em qualquer 
oficina; uma peasoa que saiba 
trabalhar cor cerEriica pode 
fazer um queimador, cujos ele 
mentos sao: 

Injetor 
- Ccenara de mistura 
- Jatos do queima 

Em queimadorce peque 
- 	 nos, o injetc-r tem 

0,2 a O,2,rn de dicrie 
/Oueirnador tro; os jatos de quii 

/em argila pra, de 2 a 5mm, dT 
/ 33x1,5mmø pendendo do nimero 

jatos. 

®(ir 
8 

Firo p,tr 12mm 0 
de utn lado 

Sede pAnjeror 9rnm0 
7Cf Injetor 1 a 2mm 

25 

r Cabeça do queimador 

Rnç a 



IWMINAÇXO COM DIXÃS 

-1 
9 

30 

Materiais 
IçjIa. ferro 

- -09- 

O forte jato de g6.s no injetor suga 
os' pra dentro da canra de mistura, 
que queima nos queimadores; estes de 
vem ser ajustados de modo que a velo 
oidode de saida seja mais alta do que 
a velocidade de canbuatao; sem esta 
providencia o gas explodira na ca,,ra 
de mistura. A ajustagem depende da 
pressao do gs, de moi,eira que os fu 
ros (e em alguns casos o feitio do 
queimador) devem ser testados. 

Om queimador simples pode ser feito 
de uma lata velha de conseroa. 

A regulagcm da chama J iinportcrnte P2 
ri a eficiincia do queimador. A pane 
la deve ficas' de maneira que o extra 
mc da chama toque na sua base. 

A localisaç&o da pane ia, cano indica 
do a esquerda, pcsapa goa. 

-çadae 	- As i.r 	eao svvples • poda isp 
INJECTOR 
0,7mm 0 

feitas pelo U8uiriO, Se neceaacfrio. 

O prinapio doo l&wadaa de gc&s ENTRADA DE 
- 	. 

ccnheatde qunfla-se Qas, a onatsd 
COLAR SUSP 
DER 

brilha san o calor e irradia hás. CORPO DA LAMF 
Quebra 	luz 

A ocwnotnpo de uma Lpa1a i p~ Entrado de ar 
sida san a de is, queimador: 

1 - Injetor (aproa. 0,Zí,pn l0 

2 - canm'a de mistun, 

3 - Dietribuidar de porca iate 

jatoe (1,6,,.', 0) 

o gds deva ter p.10 menoe 20 - de 

coluna de 4jua de prees&o. A 	ngu 

109cm do injetor deve ser detn.i 

nada atravie de tentativas. 

)iÇO Seis 
ti OU 
fogo 
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Os lamploes de pr055ao nlio podem funcionas' a 
b :0k/os, maS os jatos do queima eaaamisa ser 
vc.n para lnq;adas a bioq3s. 

OUTROS USOS POTENCIAIS 

- Refrigoraçao 
AO go ladeiras a querosons podam funcionar a 
Slgjio desde' que os jatos sejam rogu lados. 

- 	 t ÚF'('SeJCi(l( loT%?s 

rn_ 'l'an 	o os 	met ore:; 	dle;;e 1 	CkWflC' 

a Haso/ina rkl'm furiosos' 	:1 

rJ 	: Ii 	A eonoç'rnao os imp les: 

O tuh o do 	;,1 7 deve nor 1 quilo 
rlo mot ore 	a 

guam t 1,10,1? de (J(25 	(QL45 fada as 
se 	na Idades 	rl,i rn o!. or; 	t CU( t O 

o 	'arburailor' 5 ('7(005 	injetO 
(/0 duene 1 devem ser 	ecm 

sorvados. 

Nofr-se que qualquer r'u'tor no 
de 

q ,'anden dimensoen, no 	tio,' r 
ter, 	t ruO alho cor trono. 	É' as to d: 
10(5 (/L40 um motor' de 	10 HP qas- 
tara em una hora o g&s produsi 
do em ter, dia por teci 	diqe: tor 
di' 	(V tO; do 	7 m. 



LTTILIZAÇAO LES F&STOS DIIRIcXIS 

Estes restos sao tao importcmtss 
cano o pr5prio biogas, A lona di 
penda cont&n uma sónie de mine 
raia, incluindo uma qucrntidad 
crpre criava 1 de nitroganio, que e 
quase totalmente perdido quando 
em contato ocr o ar. 

O teor da nitroginio podeainda 
ser cw.rsen todo acres contando-se 
urina no digestor. 

Poro se obter melhor efeito, o 
biofertilisante deve ser inoor 
parado no soto atrcroõs da ara 
ça4 marca de uma semana antes 
da semeadura. 

O biofertiliacmte deve ser onna 
senado ati b altura de eer usa 
do; pode ser cumio.zena4o de duos 
sanei nas: 

- sob a forno liquida, em dep5 
sito fechado (A), de maneira 
a nao perder nitrogenio. 

- sob a forms sauda, em depao 
te aberto; neste coso o nitro 
genio sera perdido (6). 

Em qualquer coso, pode-se acres 
oentor outros restos ou substan 
aias quimioos. 

Cada metro obíoo de lona digo 
rida pode ser incorporado em 
coroa de 100 m2  de terra. 

(fim di gestor de 4,5m 3  pode produ 
sir biofertilizant suficiente 
para 4000 e 5000 m de terra por 
ano. 
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CUSTOS 

O cesto inicial e de operaçao de um bvodvj€. 
tor mao e o fator mats vmportante, por causa 
das vastagens que este prqsoroiona (fertili 
gastes melhor do que esterco, possibilidade 
de fertilizar com restos de cultura camo fo 
Pias, pasto seoo ou verde, independincria d 
fontes externas pra i iuminaçdo e cozinha). 7 
Os dtgestores mats svnples podem ser prattca 
mente feitos inteiramente pelo pessoal que 	 o 
exis te em uma fazenda, uti lizasdo horas que 	 ri- 

nornabmente sao perdidos. 
te 

O custo indicativo de um digestor, em cruzei 
ros, querido se tem de pagou' todo o material e 

't$ 	 toda a mau-de-obra, e o seguinte (calculo [ei 
to em setembro 1950, ao ccribic de Cr$ 55,00 o 

Ir 	Chins 

	

4m 	33.600 	30.000 

	

6m 3 	42.000 	38.000 

	

8m 3 	50.400 	45.000 
Ç\ - ---- 	 2Cm 3 	58. 80) 	52.000 

	

15m 3 	84.000 

/ 

	

20m 3 	223.400 

	

25m 3 	126.000 

	

50m 3 	225.000 

	

10m 3 	400.000 

QuaLquer que seja 0 mjtocbo de trabalho e de contabi lzsaçdo, os seguintes 
prodime'itos podem contribuir pra baixar os custos: 

- Uso de matria-prima local (brita, creia, tijolos) 
- Uso de cal disponivel no local 	 - 
- A cupu la aue serve de criara de gas flutuaste neo tem que ser nei55a2'2:2 

mente ci ltndricc-c6nica; pede perfei tcr,mente ser quadrc.da, retangular. 
(pg. 4). 

- os axssjrios para uti lizaç'ao do gís podem ser feitos nu local. 
- A esca-aaçao pode ser feita duraste o tempo livre. 	- 
- O trabalho de pedreiro nao exige um especialista, a nao ser no cano da 

abobada, no sistema chines. 

Nota: NdOS conveniente tentar poupar nos custos de impemnezb i iissçdo epro 
teçao recomendada contra a ferrurjem. 

CUSTOS-OENEFÍCIOS 

Os bene5sios que aqui librardo os cnn tos SUO: 

2. O Si C(l:l cano substitute, 00 RL9 de l'utijao ,qArceene., i.en1a,e letrí. 

2. Ferti ii::coite, c(rÍaC7'escfno r;revesla),.' L •.iC l:j1(0 na 

3. B:neCPl es Pedir,..t.er cern 	n'ao, higiene:, r .r: :toçn'. :1: 	e 
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COMPAIÇAO IL CARACTERÍSTICAS 1W CONSTRUÇÃO 

SISTEMA CHINÊS 	 SISTEMA INDIANO 

MATERIAIS 
Tijolo, pedra, concreto, tweia, cimento, ferro 

Abastecimento peri&dieo, esvazia 	 e esvaziamento peri&licce 
menu nau peri cdi co 

PCVSIDIU VAIE LE AUTO-INSTALAÇÃO 
Pode ser montado me iranen te pe Podo ser montado pelo usulirio, mim a 
lo usuario, desde que te&u 	boa mw'a de goa deve ser feita em 	oficina 
tanta hobi lidade caso pedreiro meta lurgica. 

ISOLAMENTO TÉ'RMIW 
Feito dentro da terra 	tem 	bom Tem jardas de calar pe la cZnuwa de 
isolamento natural e a terperatu metalica, dift'cil de isolar; menos mdi 
ra é mais ou menos constante. Po cedo para qlimas frios. 
de-se melhoria' a isolamento 	fiz 
ze,ido o digas tor sob a4n'ais 	ou 
est&bu los. 

PERDAS se 
A parte superior deve ser yroto 	Sem prcb lamas 
gida com materiais ipermecweis 
e nao porosos; dift'cil obter asia 
truçac estanque. 

MATÉRIAS-PRIMAS ISADAS 
Esterco e outros restos argnicoo 	Esterco, ereremento e materiais fibroein 
(incluindo materiais fibrosos), 	a,rrescentadoe como aditivo. 
ezeremen tua hw,,anos 

Tempo de digestao 40-60 dias; pro 
duçao de 150 a 350 1 por ir3  do co 
lume do digestor/dia. Se for par 
feitauiente estanque pede prodaaG 
ate 600 11m31dia. 

Terpo de diges t&, 40-60 dios, pmbÁçcio 
400 a 600 l/m3/dia. 

Deve ser limpo uma ou duas vezes 	À câmara de g&s deve ser pintada una vez 
por ano. 	 1 ior aio. 

CUSTO 
Raa&zvel se for possruel a ajuda 	Mais caro (depende do a.ssto da caipZnuld 
mu tua 

MELHORAS POSSÍVEIS 
Abbaz1a imperme&vel, adoçao de 	Camp&nula incxzidlv.,el, malharia no isola 
céiito.dores, montc4em de aqueci 	monto t&rzico da mesma. 
mento. 



Caixa de carga e ,rristura, relaçao material/&.gua 1:1 a 1:3 
11 Tnclinaçao no fundo para evitar a entrada de terra para o digestor 
12 Tubo de carga, pelo menos lOan de 7 
13 Extremo do tubo cortado em vertical para evitar perdas de gas 

2 	Poço do digestor, mais ou menos 50 vezes a carga disponrvel diErÇa 
21 Paredes de tijolo 
22 Fundo de concreto 
23 Cobertura de cimento, sem vazamento, todos os cantos arredondados 
24 Parede divis5ria - evita a solda direto de carga diria 
25 Plataforma prolongado para o interior - evita o escape de gos junto 

parede 

3 	CanpZoiula de gs ccrc pintura anti-corrosiva 	- 
31 A diferença de nlveis de aguo indica a preosao do gas 	- 
32 As paredes da ocrp7viu la ado particularrnonte sujeitos a oorrosao 
33 4 espuma e a cascada flutuante se formam aqui 
34 Puas cruzadas (girando o cccrrpanula desfaz-se a canada flutuante 
35 Ferro-guia - evito que a oasrpanula enterte 

4 	soldo - controla a altura de cgua dentro do diges lor 
41 Tubo de soldo, pelo monos da lOa 7 
42 Tubo àe solda caneçcoido a cerca de 50-H0cvc acima do fiodo 
13 Dop3sito dc material digerido 

5 	Tubo dc gS.s, dc p iíctioo ou da turrz.?ca, pra vannit.(r a rotaçio da 
aaycmu la. - 

51 SLnda de gas 
52 1ucci para aqua no p cm Lo mais 5 aixc' do •i!jitodc 
53 Tuba para o lugar dc o,nsumo 
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EISCRIÇAO DO F1MCI(IAWNTO DE LM DISTC 
TIPO INDIANO 

Neste tipo de di gestor, o gs se acumulo 
caspanula, que levanta a medida que o v 
me de g.ãs aumenta, e baixa quando o gão 
consumido. A press&o do gs é determin 
pelo peso da campirnula; variando este pe 
pela adiç&o de pedras, por exemplo, pode 
conservar ayressao quase uniforme. A se 
do gas se da por um tubo flexsvel. 

Enche-se a oamara de digeat&o ate escorr 
pelo tubo de sat'da, cuja altura determina o 
nivel marino dentro do digestor. O tubo 
alimentaçao deve ficar cerca de SOas moi 
alto do que o tubo de descarga; o 
volume que se acrescenta em quaiqser 
ocosi&o J o volume que e descarrega 
e sai pelo tubo de descarga. 

Este tipo de digestor é convcniente 
para materiais henogeneos, cano es 
terco. MatÇria orgmica de difcren 
tes tipos deve ser triturada e, 
mesmo assim e necessario cautela para 
nao se acrascentar uma quantidade demas 
que pode interronper o processo. 

o tamanho do digsstor ea carga di.ria 
minam o tempo de digos tao, que seri fiem 
a carga di.rio osmentar. Deve-se garant 
mrr.imo de tempo de digestao. 

A paredc divisria evita que o material 
digerido acrescentado diariamente possa es 
cqsar direto pelo tubo de descarga. 

Seis tem v&rios tipos destes digestores, mas 
o funcionamento basico e o mesmo. 

TIPO L» CÂMARA ONICA VERTICAL 

O tempo dc fer.nentaç&o correto se obtem 
colocando o tubo de aaZda na diarjo 
nal oposto ao tubo de carga. ate 
tipo existe at cerca de 4,6m 
acima dosta capacidade nao se con 
segue controlar o tempo de digestao. 



milim 

1. Ccra 	2. Dgestor 	3. CcIIIpFDD444 	4. Descrga 	5. Tubo de gás 
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Escolha o lugar onde vai ficar o diges ter 
Enccmende todos os materiais necessEmic. 
O cimento deve ser conservado em lugar 
se co. 

Antes de cane par a cons truç&o, verifi 
que se vai precisar de contratar pes 
soai ou de pedir ajuda de especialis 
ta (pedreiro, bc,ríbeiro). pre 
oiso, modifique as espeoificaçoss £ 
mcmeira conveniente (por exemplo: P2 
de-se substituir uma mwiilha por um 
tubo de cimento vazado no tocai). 

Marque o poço. Se o solo for pouco 
firme, talvez seja preciso prote 
ger as paredes do poço para nao 
desabarem. Estas paredes devem ser 
verticais e o fundo horizontal. An 
tes de ooncretar o fundo, forre-o 
caii plastico, se posstvei. O con 
ereto deve ter uma consistenoja 
adequada (reiaç3.o de britd ate 30mm, 
areia ,lavada e cimento 6:3:1); cc»', 
pacte bem para evitar bolhas de ar. 

Marque no fundo do concreto os li 
entes da parede. 

: 	 -- 
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ASSENTAMENTO DE TIJOLOS DO POÇO 

ti» 
4 auperfCci4 superior da primeira canada de tijolos deve 

ficar horizcntal. O cimento deve estar na ccnsistncia 

devida; a propor çao de cimento e areia depende da quali 

dada desta; normalmente se usa uma parte de cimento para 

6 da areia Ou cal/cimento/creia nas proporçoes 1:1:12. 

Antes de assentar, mergulhe cada tijolo cs pedra em t5gua. 

Deixe os tubce de carga e descarga jc embutida na parede. 

Enchimento do espaço entre a parede e o poço: cada marJia 

encha cai, terra, a, melhor ainda com areia, a altura da 

parede levw,tada no dia aitterícr. Catacte bem; lupa a 

super5cie dos tijolos aites de ca,tinuar a parede. 

A parede divisria deve ser construida 
quando a altura dos tijolos do di gestor 
atingir a altura da plataforma saliente. 
Monte a guia da coxpimula sobre a pare 
de divis6ria, certificando-se que esta 
fique vertical. 

Assente o resto dos tijolos da platafor 
ma para cima. 

Acerte o tubo de descarga e o de carga. 
O fim do tubo de carga deve ficar opro 
ximafcr,en te fiCai, acima do fim do tub o 
de descarga. 

REBOCANDO AS PAREDES 

Arredonde talos os cantos e vjrtic,es. 
Aplique o reboco em duas camadas (pra 
porç&o cimento/areia: 113). 

Deve-se ter cuidado especial com o fiei 
do do poço. 

Aplicar tinta anti-corrosiva na guia da 
carpanula e no seu suportc. 

Se pwsLve4 aplique piche cm talas as 
suaerfCcies metalicas expostas. 
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CARREGAMENTO DO DIGESTOR 

Enquonto acanp-wla n&s estiver montada mais faci.l 
mnaaenr elgua no poço; cuidado cnn crianças e animais? 

O esterco deve ser amontoado perto do digestor, cnn 
ante cedenci a. 

Construç&o da catrpmula Enquanto se abre 
o poço, a canp&nula deve estar sendo const 
em uma oficina. Os seguintes pontos 8(20 
importastes: 
- Sscçao perfeitamente circular 
- Aloj anento da guia perpendicular 

ao plano da base. 
- Solda perfeitamente estanque 
- Chapa de pelo menos &'sn 

4 canp-wla cilt'ndrioa; a altura 
do cilindro deve ser igual ao di& 
metro. A tcrrpa da compv4la li 
geironente c3nioa; sua construçao 
e feita cortando-se a chapa da se 
guinte maneira. 
- Trace um ct'rculo cnn 1,5em a mais 

de raio do que o cilindro. 
- Marque um comprimento de 9. San na 

circunferencia a ser traçada. 
- Corte a cunha resultante até o 

centro. 
- Solde os duos bordm resultantes. 
- Solde a tampa ao cilindro. 

Aplique tinta anti-corrosiva no inte 
nor e exterior da cnrpZznula. 

- EnQr,e generosamente a guia da 
crrrptula. Monte-a com o rejistro 
fe dado; se e campa la afundar e prova 
de que ha vazamento. Se conservar 
o ntvel, afunde-a 	abrindo o 
registro de g&. 

- O registro deve ficar aberto ate o gs 
começar a sair. Nao se deve usar este 
primeiro g3.s. Cuidado ocr fogo e cigar 
ros; ha perigo de explosüo. Dependend 
dos condiç3es locaia, principalmente 
temperatura, dever& bayer um floco 
cottt'nuo de gas ao fim de 2-3 semanas. 
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Pode-se usar tubos de pl&stico ou de 
metal; o tubo principal deve ter de 
2,5 a San de dianetro. Quanto mais 
conprido for o tubo mais largo deve 
ser o dianetro. Dentro de caso, os tu 
bos podem ser mais estreitos. 

No ponto mais baixo do tubo de gs 
deve-se montar uma purga pra agua, 
que deve ser conservada fria. 

Ao iniciar o funcionamento do sist! 
na encha todos os tubos ocr? gcs; 
cuidado, ha risco de explos&o. 

MANUTENÇÃO 

Abasteça o biodigestor regulannente, 
de preferincia na hora mais quente do 
dia, quando a nova carga tanhem se 
encontrar quente. Rode a cairpwiulapa 
ra quebrar a superfv'cie do banho. 

Lirrpe a ccrrp?&ula can &gua, limpe os 
queimadores e faça descarga de &Jua 
na purga semcrzaimente ou sempre que 
ne cess cri o. 

Pinte a ccrrp?oula uma vez por ano; 
espere que a pressao do gas faça 
subir co'rpletcrente a comp 1ula f)4 
ra entao a pintar. 

A intervalos regulares verifique 
com sobao se os tubos n&o tem va 
sarnentos de gãs. 

PROBLEMAS INICIAIS 

Se a ccrnp&nula nao subir, as cansas 
posstvets sao: 

- Torneira aberta 
- O gas es copa nos tubos ou na pur 

ga 
- .4 atividade das bacterias nao es 

t& correta (agite o banho e/ou - 
anflacente mistura já ativo). 

A,JUSTACEM DOS QLZIMADOI*S 

Abra o parafuso- de ar. Abra o queima 
dor; aconda a choma; gire o prafu 
ao de ar ati que acabe o silvo. 
O queimador es tara ent&o ajustado. 

EEOULAM DO LAMPIÃO 

Abra e ajuste o parafuso de ar; a-
conda o lcrrpi&o; depois de 1 a 2 wi 
nutos a co,rcisa deve ficar briZhante, 
e deve-se ouvir o silvo do gcm quei 
mando. Se a camisa nao eêtiver - 
1h ante deve-se anmentw' a presa ao 
gas. 



PPOELEMAS DEPOIS DE PERÍODOS PROLONGADOS 

DE FUNCIO)AMENTO 

FALTA DE GÁS 

- Verificar a criatura aguoleeterco e o 

vaiwIe da carga. 

- Se houver entrada de produtos qinmi coo 

ou sabao em excesso, daixe em flânciona 

n'ento normal por 2 semcvtas; se não hou 

Ver correção esuasie o di gestor e mi 
cie todo o processo. 

- Cheiro: se a mistura estiver ácida, 

não carregue e junte água de cal. 

- Se houver canada superficial imper 

mecível no digestor, gire a 

la. 

- Teneratura baixoj aqueça a carga 

diFa'ia, coloque uma proteção no 

digestor, acrescente urina. 

O/lAMA DESIGUAL 

- Queimador sujo 

- fl4bo en upido com 

verIfique a purga. 

- Vento incidindo na cha,n; 

proteja-a. 

CONSUMO DEMASIADO 

- O parafuso de ar não está regulado 

- Dist&ncia da o/lana á panela incor,  

reta 

- Dispersão de calor demíado rápi 

do: proteja as jane las 

- Perda da gás en algum lugar doe 

tubos 

PURGA 
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BIODIIISTOR TIPO cn1Ns (ABOBAM FIXA) 

.0 o 
0 0 0 

1 	TW,o de carga, com 25-40m de diômetro 
Relaçao agua/material 1:1 a 3:1 

11 o tubo deve terminar dentro do brmho, quando a abóbada 
estiver cheia de goa 

2 	Poço do digestor (aprox. 50 a 60 vezes o volume a 
carregar por dia) 

21 Paredes e fundo 
22 Capa & prova de ógua 
23 Agitador 

3 	Abóbada 

31 A diferença destes nCveis equivale a press&o do gós 
32 SuperfCcie da abóbada, forrada cair piche e tinta sintjticq 
33 Taspa removtvel, estanque 

4 	Descarga e canpensador de press&o. Esvaziar ,  semanalmente 

41 Tubo de descarga, de 50 a 80o,, acima do fundo 

5 	Tubo de gós cair, purga no ponto mais baixo 
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DESCRIÇO 00 FUNCIONAMENTO 

Neste tipo de digestor o gízs d as,nasenado 
na parte superior do poço; em outras pala 
vras, o conjunto todo deve ser construldo 
de alvenaria (pedra, cimento etc.). 

Can a cnara de corrpensaço, que i ao mes 
no te'npode descarga, se equilibra a pres 
sao do gas; se a pressao for alta, empur 
ra o banho, que sobe na aFinara de cc!npen 
sagao (caso de produçao maior do que o com 
mina); se o consumo for maior, o nzve 1 na 
corara de canpensoçao baixa. O n?ve 1 de 
lzquido dentro do poço do digestor una 
e, dessa forma, a presado de gcs mao e 
constante. Por isso e preciso providae 
ciczr mancr,etros que indiquem a preso ao e 
o volume de gas disponvel. 

A c3mara de canpensaçüo deve ter um volu 
me equivalente ao volume do gFs nsaessanio 
em estaque. Os restos digeridos sao reti 
rados desta corara semanalmente, embora 
a carga do biodigestor seja diFiria. 

O tubo de carga é uma manilha de 25a 40 
cm de diometro, instalado com um angu lo 
de 450  a 60, prolongando-se ate abaixo 
do nv'vel mnnimo dentro do digestor. 

O poço do di gestor deve ser aprova de 
agua e a ab3bada a prova de gcs, o que 
exige tratamentos especiais. 

VERSI3ES KXISTKNTES 

Foram experimentados v&'iss tipos, 
alguns dos quais sas aqui ilustrados. 

TIPO HIiWN/ 

Norma (mente de grande volume (mais 
da 25 •m3) todo canstrutdo em alvena 
ria. 

1. Carga 
2. Digestor 	4. Descarga 
3. Ab3bada 	S. Tubo de gcs 
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TIPO DE CONSTRUÇAO COM CIMENTO PASTOSO 

Oyoço escavado ccvi precisao, s&o feitos 
vrios furos na terra, e o cimento e cti 
cado direta'nente na superfCcie interna d 
poça. Este metodo usa pouco material mas 
exige grande habilidade e pr&tica de quem 
vai executas' os serviços. So e aplicavel 
em solos muito firmes. 

ErÁ 

TIPO tE CONSTRUÇÃO COM LAJES 

Tanto o poço cano a a.b3bada 5a0 cone trutdos 
cai, concreto pre-moldado au ccvi lajes da pe 
dra. 

TIPO ESFÉRICO 

Do ponto de vista de perda de catar, este 
tipo i o mais conveniente, ia que a esf! 
ra tem a menor superftcie externa pra um 
determinado volume. Entretanto e preciso 
boa te'onica pra fazer uma esfera cai, ti 
jatos ou blocos de concreto. 

TIPO TANQUE DE ÁGUA 

É um tanque horizontal, retanguir, feito 
de tijolo cai, uma tairpa de concreto. 
.4 construçao e simples, sem curvas. 

1. Carga 
2. Digeator 	4. Descarga 
3. Canrade gas S. Tubodegas 



- 25 - 

TrcNICA DE CONSTRUÇÂO 

Os detalhes de cone truç&o s&o os mesmos 
que pra o tipo indiano, j mencionado. 

PREPARA ç'Ão 

Usando o manual determine o tancmho 
e a Iocalizaç&o do bi cdi gestor. No 
anexo cone tom dimensoes, desenhos 
de aonstruç'&o pra instalaçao de E, 
10 e 50 m 3 . 

MATERIAIS 

Marque no ch&o as dimens3e8 e cave, 
completo com as caixas de carga e 
descarga. 

Tanbím pode-se cava, os alojamentos 
das caixas de carga e descarga depois 
da construçao do poço. 

Depois de feitas as paredes, compacte 
o solo imediatamente junto &s mesmas 
para se obter um melhor isolamento 
texmiico. 

FUNDO DO POÇO 

Deve ser de concreto ou de tijolo, com 
20-40crn de espessura. 

Revista o fundo somente depois qte o 
solo estiver bem compactado. 

PAREDES DO POÇO 

Devem ter de 15 a SOam de espessura (8) 

Páde-se usar tijolos, blocos de concreto, 
pedra, concreto pra-moldado; de quolquer 
forma, as juntas devem ser bem assentadas. 

As maiores pressões serdo suportadas peLo 
fundo da poço (A). 11111111 

TRANSIÇÂO DE PAREDE A ABOBADA 
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CONSTRUÇAO DOS TUBOS DE CARGA E DESCARGA 

A ligaçáo dos tubos can as paredes 
do poço, um dos pontos criticos, 
deve ser feita c prova de água. Po 
de-se usar tubo (manilh& de 25 a 
40cm, inclinado a 50 ou COO, e se 
possoel, com reforço de cimento 
na ligaçac com o poço. 

ENCHIMENTO ENTRE AS PAREDES E O 
TERRENO 

Antes de como çar a construir a 
abobada, encha o espaço entre 
as paredes e o terreno, ocxnpaa 
tcmdc-o e2idadcecrnente. 

CONSTRUÇÃO DA ABÓBADA (1) 

O me'todo mais simples e eficiente, 
ilustrado na figura ao lado, resul 
ta em urna abábada semi-esferioa. 
O má todo ter, a vontagem cperacional 
de dar a distáncia a que cada tijo 
lo deve ficar, bem cano o angelo. 
É constituZdo por urna barra de me 
deira de carrprirnento igual ao dia 
metro do digestor, que assenta so 
bre aplataforrna saliente; em crtçu 
lo reto, há urna outra barra de com 
primento igual ao raic da abobada. 
Fasendo girar o conjunto a partir 
do seu ponto contrai, o extremo da 
barra perpendiou lar indica o lugar 
e o Zgulo de cada tijolo. O ccnjun 
to s ,pode ser retirado opoà ser 
completada a abobada. Para retirar 
a wrnaçáo deve-se pçrtir o conjunto 
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Ao rebcrw' e aplicar se jantes e tintas 

especiais pretende-ao tornar a eatrzitu 

ra a prova de gds. É te" traba lhe que 

deve ser feito co', tado o cuido4o, por 

pessoas capases. O reboco deve ser 

aplicado em canodas sucessivas ati 

a espessura de 2 a 4m. 

A euperfCaie deve ser a prova de 

ua. Se puder dispor de cimento, 

use a seguinte prorçao: 

- 2 parte de cimento 

- 3 partes de creia la'ada 

- 3 partes de bua 

Para a primeira camada de reboco (A) 
a prcporçao e 11213 (cal/cinza fina/ 
areia média); pra a segunda (8), 1/ 
112 (cal/cinza fina/areia medi&; pa 
ra a terceira (c) > 1/1/1/2 (cimento/ 
cal/cinza fina/areia fina). As espes 
suras das diversas camadas sao: 

A - cerca de lan 
8 - menos de lan 
C - cerca dv 0,5cm, 

A superficie rebocada deve ser bem 
alisada, com uma camada final de ci 
rnentc pura. Uma semana depois, a ca 
nada isolante podo ser aplicada com, 
pelo menos, tc'es apZioaçces de pial 
(0) au de um se lcmte sintetico. 

Outra maneira de isalar 	incarpo 
rar uma falha dv plistica entre as 
camadas de reboco. 
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Os chineses recanendan a aplieaçao de uma 
soiuçao de sal a superflcie y'ec&n-reboca 
da, ainda z.mida. Em vez da soluçao de sal, 
pode-se usar alumina dissolvida, urina hu 
mana ou sangue de porco, sempre aplicados 
a superf€oie ainda umida. 

TAMPA 

A tanpa do orifi' cio de entrada deve ser 
moldada em concreto cai, um pequeno degrczÁ 
em volta. 
Quando instalada, a junta deve ser cuida 
dosanente selada aos argila ou betume. A 
tcrrpa deve sempre estar coberta de 6gua; 
se houver bolhas sinal de que o gas es 
ta escapando. 
Quandose abre o poço para limpeza das 
faz-se a junta da tcrpa, que evidentemen 
te deve ser refeita no momento em que se 
fecha di novo o digestor. 

AGITADOR 

Se for usada uma parte de matãria-prima 
fibrosa (folhas) sera preciso montar um 

itador. Deve ser feito de aço e acto 
nado a rn&o. O tubo do agitador atraves 
sa a abobada e a suportado no fundo d 
digestor por: um pivo. Evita-àe a saida 
de gás usando-se um segundo tuba-guia, 
que vai ata abaixo do nível mlnimo -  do 
banho. A parte externa do agitador e fi 
xada na abábada. 

PROVA X ESCAPE 1)5 GÁS E DE ÁGUA 

Antes de encher o biodigestor, teste-o 
aos ogua a prese ao. 
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PROVA IX ACUA 

- Encha o digestor aod a meta 
de, cai, ügua 

- ça o n€vel em vence dias 
suaissiVOs 

n?ve 1 baixar, 5 sinal de que 
fga em algum lugar. 

PROVA DE GÁS 

 

- Feche todos os orifiaios do biodigestor 
- Encha-o completanente cc,,, cgua, atravjs do tubo 

de carga 
- Verifique o nt'vel durante vimios dias. 

A eventual baixa no nt'vel 
de &gua pode servir pas'a 
calcular as perdas de gs; 
se a perda for maior que 
5% do volume, a abc5bada 
tem que ser verificada. 

PROVA DE GA 	 LJ 	 TUBOS DE GÁS E TOiIVEIRAS 

Pode-se usar tubo de plásti 
tico ou de ferro galvanizei 

do. Todas as emendas devem ser tratadas cai, selcrnte. O tubo de saz'da de 
ve ficar vertical ate a altura de um homem. 4 torneira principal deve 
ser instalada a essa altura. 

A instalaq&s de um man&netrv penzitira o conhecimento da press&o do gs. 

O tubo deve ser de 1", ou da 1 112", se a distEmcia atS o ponto de con 
sumo for mais de 15 metros. 

Deve-se instalar um dreno 
no ponto mais baixo do de 

- posito de gas. É essencial 
manter um gradiente unifor 
me. 

DIA 	1 Os queimadores de fog&o 	e 

DIA 2 1cmpi3es devem ser ligados 

DIA 3,/ ' . 	 '. com todo o cuidado, prole 

1• . 

gtdos do vento. 

Depois de completar a 	ins 
talaçao verifique se 	nao 

h& vazanento de gas: 

 -pelocheirodog.s 
PERDA PELA ABoBADA (FAZ 	BAIXAR - banhando todas as junçSes com 

0 NIVEL$ águae sabao. 
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O tipo ohines de biodigestor fornece 
gs ocr press&o, vca'iando entre O e 
bOa,, de coiuna de ãgua, o que inter 
fere no funcioncnento correto dequei 
modores e lcrpada. Por isso: 

- De cjueimadores devem ser czjus todos 
mao durante o uso 

- aconse lh[zve 1 a montagem de regu 
ladores de preseao 

A precodo do pio tnbm dá idjia do 
volume de pos disponfvel e pemnite 
que se faça uma eatimatioa do volu 
me cn,no2enado. 

o 
MANUTENÇÃO 

O sucesso de um biodigestor 
depende essencialmente da 
mcmutençao e do cuidado cce, 
que é tratado. 

DIARIAMENTE 

- Cca'regue o bic'digestor 
- Limpe o tcnque de mistura 
- Verifique a pressao do pos 

E 

material digerido do tanque 
ao 
- Limpe os queimadores 

MENSALMENTE 

- Verifique vaaa'nen Coe nas 
instalaçoes, ocr? o.gua e 
sabao. 

JALMENTE 

1' tire o dep3sito do fundo de 
liges tor 
'cri fique os queimadores subs 
i tua-os so necessario. 

, vârios anos da intervalo e 
rista evicQncia do vasanento, 
etonentc o biedigestor, refu 
rrpermeabi liccmte. 
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CARGA IIIICIAL - PRIMEIRO GAS 

Mais da metade de 4zn usada na pro 

va de 9a5 deve ser retirada e suba 

tituUa por material org&iico. 

Inicie a atividade do biodigestcir 

cai, esterco de vaca ou cai, una p0' 

te de material de attro bi cdigea tro 

em atividade. 

O fwicicnnnto de rotina (co'ga 

can material normal) pade ca'1e7w 

assim qte todo o esterco "de arrer, 

qte" tenha sido acwregado. 

Duzante « fase "de arroique" erie 

te o risco de sobrecarregar cc', 

bactérias, o qta se nota pelo citei 

ro desogradÁve 1. Corrija-o da se 

quinte prateira: 

- 	carregue d2tronte um pertodo 

boa twzte longo 

- Di lua com 4rua 

flpS& 



SEGURANÇA E DETECÇÂO DE AVARIAS 

A prodeç.o de um biodigestor depende 
de um processa biologico que pode ser 
afetado por fatores externos cano si 
b3es, excesso de bactérias etc. Sem 
pre que a produçac de gás baixor ou 
cheirar mal sinal de que alguma cai 
sa néo esta certa. Quwido isso acont! 
cer: 

- Mao carregue material arg&lioo até que 
o processo se estabilize de novo 

- Di lua o material existente com água 

- Depois de um certo tempo (2 a 3 semi 
nas),, acres centar esterco de gado 

- Se nenhum destes procedimentos der 
resultado e sinal de que o biodíges 
tor deve ser esvaziado e a operaçao 
reini ci ad a; 

A aperaç&' correta pode também ser ofe 
toda por causas estruturais, que ao P2 
das ser corrigido.s por reparaçoes dire 
tas. Lembre-se que o biogs é tona subs 
t7mcia inflarnavel e explosiva. 

Verifique sempre os queimadores e tu,oe. 
Evite chcn,as desprotegidos perto do bio 
digestor; proba o fumo. 

A limpeza de tom biodigestor é tona tare 
fa perigosa; observe os seguintes pan 
tom: 

- Quando alguém for entrar num digestor, 
verifique primeiro se este ia esta vi 
aio e seco 

- Ventile o digestor durante vérios 
dias 

- Qualquer pessoa que entrar no diges 
tor deve ficar sob observaçao de aZ 
guem no exterior e ligado a tona cor 
do 

- Se a pessoa dentro do di gestor des 
maior nas entre pra a socorrer; 
puxe-a pra fora por meio da corda. 
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GUIA PARA ESCOLHA ti TIPO E DDLNSOES Ii UM DISTOR 

É nossa intenç&o ajudas' a escolher qual 
o tipo de biodi gestor maia conveniente 
e determinm suas dimensFes, custos em! 
todo de construçao. 

Este guia oferece sanente uma or-Centaçio 
geral. Casos mao apontados neste guia de 
vem ser resolvidos pelo ban senso ou por 
uma consulta a uma pessoa, bem entendida 
no assunto. 

Os nzjneros mencionados a seguir sao valo 
res medi os, que devem ser re Icei onad os 
canos custos locais, hobitos, tipos de 
nateria-pr-ima disponCvel etc. 

NECESSIDADE DE CAS 

A primeira pergunta a fazer j 

"da quwtto gcíe vas precisar?" 
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A esta pergunta pc4e-se nepoder a partir dat seguintes con8tøtes: 

032 no=ssciriõ pra 

Exnp Lo: 

GUIA 

Cozinhai' 	250 1 por penca por dia 

Ilv.ninaç&o 	120 1 por lEwpada por hora 

Màtores 	 450 1 por FtP por hora 

Cozinhar para 5 pessoas 	 250 z 5 	= 1.250 

4 l&npadaa daro,te 3 haro.s 	 220 x 4 x 3 	= 1.440 

2.590 1/dia 

Cozinhar 0,25 m3  x nQ de pessoas 	 n3/dia 

ZlwzCnar 0,12 m 3  e nP de Wrpadaa e nP horas 	= ........ ri3/dia 
. Motores 0,45 e HP e nP de horas 	 = ........ ri 3 /duz 

Outrce usas: 

Refrigeraç&o 

Secagem 

Aquecimento 

Essa quantidade de gda atenda a5 necessidade para as prSeimos 

5 aias? 

GERAÇÃO DE GÁS 

Devemas agora calou lar a possibilidade de produção de gds, a partir 

das ccnstwztes: 
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TABELA 1. Produção de gs - valores - guias 

T 1 P O ESTERCO ÚMIDO 
POR DIA 

GÁS POR 
QUILO 

GÁS POR 
CABEÇA 

- BOVINO 10 kg 36 litros 360 litros 

- BÚFALO 15 )<g 36 litros 540 litros 

- PORCO (Aprcc. 50 kg) 2,25 kg 78 litros 180 litros 

- GALINHA (Aproa. 2,5 kg) 0,18 kg 62 litros 11,2 litros 

- HOMEM 0,4 	kg 70 litros 28 litros 

Exemplo: 

2 Büfalos x 15 kg/dia = 30 kg/dia 

30 kg x 36 = 7.080 

1,08 m3/dia 

GUIA 

BOVINOS............ x 10 kg/dia = ..... ..... 	l<g/dia x 36 	1 = 	.......... .m 3/dia 
BÚFALOS ............ x 	15 	kg/dia = .... ...... ko/dia x 36 	1 	= 	.......... m3/dia 
VITELAS............ x 	5 	kg/dia . .......... kg/dia x 36 	1 	= 	.......... m 3/dia 

PORCO (50 kg) ...... x 	2 	)<g/dia = .......... kg/dia x 78 	1 	= 	.......... m 3/dia 
CAVALOS ............ .x 	10 	kg/dia = .......... kg/dia x 35 	1 	= 	.......... m 3/dia 
OVELSAS ............ x 	2 	kg/dia = .......... kg/dia x 50 	1 	= 	.......... ri3  /dia 

GALINHAS ........... x 0,18 kg/dia = ........ kg/dia x 62 	1 	= 	.......... m 3/d ia 
HUMANO............. x 0,4 I<g/dia = ......... kg/dia x 70 	1 	= 	.......... m 3/dia 

FALSAS ...................................... kg/dia x 200 	1 	. 	......... m 3/dia 

Esterco disponive 1/dia......................kg/dia 

Gs produzido por dia ....................... m3/dia 

Nota - Pode-se fazer o calajlo simplasmente multiplicando o numero de cobeças 

pela quantidade de g&s produzido por cabeça, entretanto, para se calca 

la' o vo2w,,e do digestor í necess&-io conhecer a carga di&ia em kg. 
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'ARAÇAO ENTRE VOLUME DE GÁS NECESSÁRIO E CAPACIDADE DE PRODVÇL 

GÁS NEcESSÁRIO 

GÁS DISPONÍVEL 

A ccpacidade de produçao satisfaz as necessidades? 

O consumo de g&s é igual ao potencial de produçao? 

É mais ou menos do que necessario? 

No caso de n&o hower canpatibi lidade, as seguinte medidas podem ser tanadas: 

- Carprar mais matk'ia organica que poder 

ser vendida logo q's ser digerida (cano 

fertilizante é a melhor aplicaçao) 

- Diminuir o cansumo de gcSs 

- Aumentar o tamanho do digestor 
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ATRES QUE INFLUENCIAM O TAMANHO DO DIGESTOR 

TEMPERATURA, que determina o peodo da ferinentado. Esta fenrantaç& tem ia,, cicio 

o'timo pra cada temperatura e cada tipa de matjr-ia ori&nica. 

Tomando cano típico o uso de esterco de gado, os pertodce de fennantaç.o variom co,i 

a temperatura midia de cada regido, com a vriao dimia e sasonal. Como valores 

indicativos pode-se mencionar 

30 a 40 dias - Amascnia, Nordeste, Bahia, Espirito Santo (junto a aos 

ta). 

40 a 60 dias - Zona Central de cerrados, Mato Grosso, Rondonia 

60 a 90 dias - S. Paulo, Paraná, Santa Catarina, Pio Grande do Sul (clu 

ntte o inverno). 

Existe uma estrita re lao entre temperatura no digestor, tempo de fennentaç&, e 

quantidade da gás por quilo de matíria orgnioa. O gráfico abaixo dá idjia dos va 

lares envolvidos. 

(9) 
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QUANTIDADE DE MATERIAL CARKEGAI) 

O material o±'gZmiao deve ser orregado sob a forma 

lt'quida; caso cr,itrtrio, poderc5 haver blcqueio na 

prcduçao de gás. 

&n geral, a mat&ia org&iíca s3lida deve ser mistu 

rada can, pelo menos, igual volume de &gua. 

A percentagem precisa da misturo depende de 	uma 

analise doe materiais. Cano orientaç&o seguem os 

valores abaixo: 

Esterco de vaca, fres ao: &gua 

Esterco de Vaca, Beco i superftcie 

Esterco de cavalo e ovelha 

Restos atlturais frescos, verdes 

Esterco de galihha 

Esterco de porco 

Esterco hvj,,zo 

1:1 

1:2 

1:1 e 1:3 

1:0,5 a 1:2 

1:2 

1:1 

1:1 

Dependendo do tipo de material org?inico disponivel a 

quwflidade a cw'regw' por dia deve ser cala4 lada: 

EtercodevacaI 	 ____ &juar = litros 

Estercodeporcol____ 	 1 	1 litros 

TOTAL 
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DIWNSØES DO BIODIGESTOR 

o volume do biodi gestor í o prodeto da carga diiria pelo pertodo de fernnentaç&o 

em dias. 

ExempLo: 
Volume a carregar por dia 	 80 litros 

PerZodo de fennentaçao 	 50 dias 

Volume do digestor 80 x 50 	4.000 litros 

Cano m4dia, pode-se indicar que o peso de matíria org?eiica contida no brho 4 
cerca de 20 a 25% do total; portcmto, em um digeetor de 4.000 1, existe uma to 
me leia, de matiria org3nica, que em um perodo de fermentaqao de 50 dias prodezi 
r4, a temperatura como twzte de 35 0, 180.000 litros de bicgaa. 

180 x 1.000 = 180.000 1 = 180 ri,3  

180 m3/SO dias = 3,6 m31dia (midio.) 

As possiveis alternativas de terirperatura - ciclo de fermentaçn - prociaçao de 
gas est5,o patentes na infornaçao mterionnente dada 

ESCOLHA DO TIPO X BIODIGESTOR 

Condições a serem satisfeitos na instalaçao de um biodigestor: 

- Existe suficiente materia orgZviica dispont'vel?............. 
[] 

SIM 

- O digeotor 	tem menos de 	20 m 3? ............................. [E] SIM 

(Nota. se tiver mais de 20m 3  í conveniente considerar 
ai, troo eis temas mecc,zicce) 

- Existem os materiais de construçao? ........................ [E] SIM 

- Tem igua suficiente para diluir o material' ................ [TI SIM 

- VoG tem o conhecimento t4omic0 suficiente' ................ [1] SIM 

- Pode dispor de assistincia t4cnica'........................ [E] SIM 

- Tem finoncianento dispontvel?.............................. [E SIM 

- Existem acess4rios dispcmt'veis (queimadores, lanpi&es)' .... [E SIM 

- A mat4ria orgiica 4 digerivel? ............................ [E SIM 

- Tn mio-ds-ctra indispens6el? ............................. [E SIM 
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Tcdaa as pergwtto.s devem ter resposta positiva. Caso contr.frio, atgwna coisa tem 

quer ser feita antes que se inicia a instalação. 

Os dois tipos de bicidigeatona recariendados tem suas vantagens • inconvenientes. 

o questiailirio abaixo ajzdara a se lecione o mais adequado para as suas 	ccndi 

Q.sal o tipo de digeatcr jâ existente na sua ama 	CEZJVES 	INDIANO 

2WERATUEA 

A temperatura prevista de fwtoionar.ento í superior 

al&° C? ........................................... 

Os invernos são frios? ............................ 

?4A2ERIAIS DE CcIVSTRUÇÃO 

VAIe obter chapa de ferro e encatrm' que 	faça 

a ocrpãtusZa? ...................................... 1 

Tem cimento 4/ou cal dispontvel' .................. 1 	 1 

Tem aluim que saiba assentar tijolos em curva? 	 1 

Pode obter os materiais se jantes necesedri os? 	 1 

Serã poss(ve 1 pintar anua Driente a casp&tula? 	 1 

M4ItRL4 ORGÂNICA 

A matíria org&lica serã principalmente natri de 

cultura ........................................... 1 

sarã posa(vel usar principalnnte esterco? 	 1 

OOTRAS QUESTÕES 

@al o tipo que voai se sente capaz de montar? 

Qual o tipo que lhe custara mencs? 

TOTAL .......................CHINË'S 	 INDÍANO 



41 - 

É fâ.cil fazer urna avaliaç&o do questionário 

- N&o construa o modelo a mao ser que as pervjwttaz marcadas 1 sejam plenamente 

satis feitas. 

- O tipo con maior nzmero de respostas positivas ó o mais conveniente; entre tom 

to examine bem o prcb lema. 

Qual o tipo mais conveniente? 

TIPO 

TAM4NHO 

Em ,endios se incluem phmos e desenhos de cone truç&. 

Se nenhum doe tipos pw'eoar conveniente ou algumas das perguntas nào foram res 

pondidaz satisfatorío,nente, procure uma pessoa especialisada no assunto. 



DESENHOS E NATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
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LISTA DE MATFIRTAIS 

BIOOIGESTOR TIPO IPIDIANO DE 4,36, 3  

PRODUÇÃO DIÁRIA z's cÂs 1E 1 a 1,8 

gçp Digestor, carga e descarga 

- Tijolos ou blocos (20 x 25 a 23 on) .......................6.50 

- Areia lavada .............................................. 2,2 

- Brita ..................................................... 0,6 ri3  

- Cimento...................................................14 sacos (700 l<g) 

- Tubo de 100 em ............................................ s metros 

Guia Central 

- Cantoneira ................................................ 21 metros 

- Tubo 50 cm ................................................ 1,85 metros 

- Chapa 2 rim ................................................ 0,5 m2 

Pararusoe, solda 

Carrp2inz la 

- Cantoneira ................................................ 17 metros 

- Tubo 65 cii ................................................ 1,15 metros 

- Ferro chato...............................................4,2 metros 

- Chopa2nni ................................................ Cm 2 

- Chapa (espessura indiferente) .............................0,5 m2  

Acess6rios para tubulaçao (registros, unies) 

Tubo pl&stico atj aos queimadores 

Tinta anti-corrosiva......................................20 kg 
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lISTA DE MATERIAIS 

BIODIGESTOR TIPO INDIANO DE 10,8m 3  

PRODuçÃO DIÁRIA DE GÁS DE 4 a 6,7 is 3  

Poço do Digas tor, carga e das carga 

- Tijolos ou blocos (10 x 15 x 23cr1) ........................8.000 

- Areia lavada .............................................. 3.6 

- Brita ..................................................... 0,95 ni 

Cimento...................................................23 sacos (1.150 kg) 

- Tubos (dimetro 100pm) ....................................9,5 metros 

Cx7panuta - Guia Central 

- Cantoneira ................................................ 12,7 metros 

- Tubo (SOns di,netro) ......................................1,85 metros 

- Chapa.....................................................0,5 

- Pequenos ccnponentes (parafiÁsos, porcas, etc.). 

Ca'rpnula 

- Cantoneira..............................................21 metros 

- Tubo (65nv, diàsetro) ....................................1,25 metros 

- Ferro chato.............................................4,3 metros 

- Chapa (2,5nn espessura) .................................8,25 m 2 

— Chapa (espessura indiferente) ...........................0,5 m 2  

Acssorics pra tubos (uni&ss, registros...) 

Tubo pl&stico para quetisadores 

- Tinta antí-oorrosiva ........... . ........................ 25 kg 
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LISTA TE M4TERiAIS 

BIODIGESTOR TIPO INDIANO DE 20.3m3  

PECOU çto DIÁRIA DE C4s DE 8 a 12,6 

Poço do Digeetor, orça e desorga 

- Tijolo ou Blocos (10 z 15 x 23 an) ........................9.600 

- Areia lavada .............................................. 5 

- Brita ..................................................... 1,4 m 3  

- Cimento...................................................33 sacos (1.650 kg) 

- Tubos de 100m diFinetro ................................... 10.5 metros 

Canpzula - cuia Central 

- Cwitoneira ............................................ . ... 15 metros 

- Tubo de 50171?! .............................................. 2,15 metros 

- Chc4a (2,5m) .............................................0,5 m 2  

Cairp&nula 

- 	Cantoneira ................................................ 36 metros 

- 	Tubo 	65n,,,................................................. 1 1 45 metros 

- 	Ferro 	chato ............................................... 4,05 metros 

- 	Chq'a 	(2,5nn) ............................................. 11,25 

- Ouça (espessura indiferente) ............................. 0 1 5 1 

Acessarios pra tubos (unies, registros...) 

Tubo p l.stico at4 aos queimadores 

- Tinta anti-corrosiva... ................................... 30 k 
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LISTA 1€ MATERIAIS 

BIODIGESTOR TIPO CRIMeS 

3 
6m 

3 
10,,, 3 

SOm 

- Tijolcm 	(20 x 5 x 10 a,,) ...... 5.000 6.500 20.000 

- 	Cimento ou 	cal................ 280 kg 360 kg 1.100 kg 

- Areia 	lavada .................. 2.700 kg 2.100 kg 8.400 kg 

- Reboco triterno ................ 2 
23 in 31 m 

2 - 
89 m2 

(0.8m3) 0.0 m3) (2.5 ,3) 

- 	Cimento ou cal................ 200 kg 250 kg 600 kg 

- Areia 	lavada.................. 1.200 kg 1.500 l<g 4.000 kg 

- 	Tinta......................... 70 kg 95 kg 270 kg 

- 	Tubo de 	..... .................. 1,5 m 1,5 m 1,5 m 

Registro pra gas 

Tubo pl&stico at aos queimadores 
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