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RESUMO 

 

Diante da constante busca pelo avanço na melhoria da matriz energética global, as 

energias renováveis assumem papel de suma importância para atender os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O município de Herculândia, no oeste do 

estado de São Paulo, possui como principal atividade econômica a produção e 

processamento do amendoim. Durante esse processo é gerada uma grande 

quantidade de cascas, resíduo com potencial gerador de energia. Nesse contexto, o 

problema de pesquisa consiste na seguinte questão: qual o potencial de produção de 

biogás a partir da casca de amendoim? Partindo dessa questão, o objetivo principal 

dessa pesquisa é analisar a potencialidade e sustentabilidade da utilização da casca 

de amendoim como resíduo para a geração de biogás pela agricultura familiar do 

município de Herculândia – SP. Para tal, foi construído um protótipo de biodigestor 

com o intuito de avaliar o volume de biogás produzido por meio do processo de 

biodigestão da casca de amendoim. A análise dos resultados possibilitou avaliar o 

potencial da produção de biogás a partir desse resíduo, assim como quantificar o 

volume de biofertilizante gerado. A avaliação da sustentabilidade desse processo foi 

feita por meio da aplicação da contabilidade emergética. Os resíduos da casca de 

amendoim produziram 22,3 m³ de biogás por hectare, o que corresponde a uma 

energia gerada de 31, 84 kWh/mês. Assim, verificou-se que a biodigestão da casca 

do amendoim consiste em uma alternativa para o aproveitamento deste resíduo, 

gerando subprodutos de interesse econômico.  

 
Palavras-chave: Energias renováveis. Sustentabilidade. Arachis hypogaea. 
Biodigestor. 
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ABSTRACT  

 
Renewable energies assume an extremely important role to improve global energy 
matrix and meet the Sustainable Development Goals (SDGs). The main economic 
activity in the municipality of Herculândia, in the west part of São Paulo state is the 
production and processing of peanuts. During this process, a large amount of shells is 
generated, a waste with potential energy generator. In this context, the research 
problem consists of the following question: what is the potential for biogas production 
from peanut shells? Based on this question, the main objective of this research is to 
analyze the potential and sustainability of the use of peanut shells as waste for the 
generation of biogas by family farming in the municipality of Herculândia - SP. To this 
end, a prototype of bio digester was built in order to assess the volume of biogas 
produced through the peanut shell bio digestion process. The analysis of the results 
made it possible to evaluate the potential of biogas production from this waste, as well 
as to quantify the volume of bio fertilizer generated. The assessment of the 
sustainability of this process was measured by adopting the emergy accounting. The 
results indicated that peanut shell residues produced 22.3 m³ of biogas per hectare, 
which corresponds to an energy generated of 31, 84 kWh / month. It was found that 
the biodigestion of the peanut shell is an alternative for the generation f by-products of 
economic interest. 

Keywords Renewable Energy. Sustainability. Arachis hypogaea. Bio digester. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É visível que a utilização de energias renováveis para atender as demandas 

da matriz energética do país é urgente e necessária, uma vez que os insumos 

utilizados na produção agrícola são finitos e a prática da monocultura exaurem o solo, 

além de que, os resíduos e subprodutos da agricultura em alguns casos podem ter 

potencial poluidor lesando o meio ambiente (PELISSARI et al., 2010). Além disso, a 

utilização de energias renováveis é um dos temas mais discutidos e com repercussão 

de caráter global, fazendo parte da Agenda 2030, elaborada pelos líderes mundiais 

buscando erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem 

a paz e a prosperidade (ONU, 2019). A restrição de espaço e a necessidade de 

atender cada vez mais as necessidades de produção de energia de fontes limpas, de 

água e alimento, indica que alguns paradigmas precisam ser vencidos, visando à 

superação dos desafios energéticos e ambientais da comunidade mundial (BRASIL, 

2018b). 

Atividades agrícolas, assim como as de processamento de produtos 

agrícolas, vêm ocasionando diversos problemas ambientais relacionados aos 

resíduos gerados durante o processo (PELISSARI et al, 2010). Não se deve ignorar 

sua importância tanto para a economia quanto para a produção de alimentos, mas 

observar a potencialidade que os resíduos dessas atividades apresentam. 

Em geral, tais resíduos originados na produção agrícola, como as palhas, 

cascas e forragens, são passíveis de tratamento para posterior utilização como 

fertilizantes (PIRES e MATTIAZZO, 2008). Por possuírem grande concentração de 

material orgânico, nota-se uma iminente capacidade para sua reutilização como fonte 

de energia renovável (MATOS, 2005).  

Desta forma, para que o homem possa dar continuidade em seu 

desenvolvimento de forma que não venha a prejudicar o meio no qual está inserido, 

observa-se a necessidade em repensar o atual modelo de desenvolvimento para o 

incentivo à adoção de práticas sustentáveis (CAMIOTO et al., 2014). Assim Leff 

(2006), aponta que o desenvolvimento sustentável está pautado em atender as 

necessidades presentes sem comprometer as possibilidades das gerações futuras 

atenderem suas próprias necessidades.  
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A reciclagem energética de resíduos pode ser realizada com inúmeras 

finalidades, dentre elas a geração de biogás e consequentemente a produção de 

energia elétrica a partir da combustão; a geração de energia térmica, utilizada em 

sistemas de aquecimento em geral; uso como gás veicular combustível; e também em 

sistemas de iluminação a gás (ICLEI, 2010).  

A reutilização de resíduos provenientes da agricultura apresenta duas 

vertentes significativas, a primeira é a geração de fontes alternativas de energia e a 

segunda consiste em realizar a destinação correta aos mesmos, de forma a minimizar 

os impactos ambientais, permitindo dessa forma, a construção de uma consciência 

sustentável, visando à preservação dos recursos naturais (OKAMURA, 2013).  

Bilotta e Ross (2016) ressaltam que a agroindústria de maneira geral é uma 

grande produtora de resíduos, como os vegetais provenientes da colheita, e também 

os resíduos do beneficiamento, palhas, cascas e caroços que possuem propriedades 

em sua composição que permitem ser reaproveitadas energicamente. Entretanto, no 

Brasil menos da metade desses materiais são reutilizados com essa finalidade, sendo 

que mais de 200 milhões de toneladas de resíduos agroindustriais são descartados 

sem reaproveitamento (ALMEIDA, 2012). 

Partindo disso, o biodigestor surge como uma ferramenta que possui a 

capacidade de realizar a transformação de resíduos em energia renovável (MIRELLY 

et al., 2014). Feroldi et al. (2014) abordam que a digestão anaeróbia realizada pelos 

biodigestores é um caminho com grande potencial para o tratamento dos resíduos 

agroindustriais, uma vez que não necessitam de grandes áreas para sua construção, 

e permitem reduzir os rejeitos com predisposição a poluição ambiental. Sendo assim, 

o mesmo se configura importante para o setor energético, capaz de fornecer os 

benefícios da energia e a produção de biofertilizante (AMARAL et al., 2004 e CAMPOS 

et al., 2011).  

Todo material orgânico possui capacidade para a digestão anaeróbia 

(WALKER, 2009). O amendoim (Arachis hypogaea L) é uma cultura que gera um 

grande volume de resíduos. Considerada uma das principais leguminosas cultivadas 

no Brasil, juntamente com a soja e o feijão, o amendoim tem ganhado espaço no 

cenário da economia brasileira, com o intuito de atender tanto as demandas externas 

quanto as internas (BARBOSA, et al., 2014). 

Segundo Santos et al. (2006), em regra, o amendoim é constituído por 

aproximadamente 70% de grãos ou sementes. Os 30% restantes correspondem à 
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casca. Os grãos podem ser consumidos tanto in natura como fonte de proteínas, como 

na indústria de alimentos processados ou na forma de óleo. Já as cascas são 

comumente utilizadas para queima nas fornalhas de indústrias, como substrato para 

a compostagem e para fins de adubação do solo.  

Desde 2001 o Brasil tem mostrado crescimento na produção, passando 

inclusive a participar do mercado global de amendoim como país exportador. Segundo 

Barbosa, et al., (2014) foi a partir de 2005, que a produção de amendoim no Brasil 

teve um aumento expressivo, tal mudança foi decorrente da implantação de ações e 

medidas inovadoras adotadas pelos produtores, beneficiadores e a indústria 

confeiteira visando melhorar a qualidade do produto e tal avanço por melhorias se 

estende até os dias atuais. Na safra de 2017/2018 a produção total alcançou 

434,6 mil toneladas em uma área de cerca de 147 mil hectares (CONAB, 2020). 

Embora os pequenos agricultores não cultivem a leguminosa em grande 

escala, o reaproveitamento desses materiais, mesmo em menor escala, e sua 

transformação em energia renovável contribui para a sustentabilidade do 

estabelecimento rural. Sob essa ótica, o conceito de Emergia, proposto por 

Odum (1996), é importante para analisar o potencial da casca do amendoim como 

fonte de energia renovável. De acordo com Odum (1996), a emergia consiste no custo 

energético do recurso, cujo balanço energético é contabilizado desde o início de seu 

cultivo até o processo final quando é retornado ao meio ambiente como dejeto. 

Parte da produção de amendoim é realizada por pequenos produtores, em 

que o plantio, cultivo e colheita são realizados pelos grupos de famílias (pequenos 

agricultores e poucos empregados contratados). Os produtos colhidos são destinados 

tanto para a própria alimentação quanto para a comercialização.  

Segundo Gaspar (2003), os resíduos advindos da agricultura, quando 

reutilizados para a geração de fontes alternativas de energia, proporcionam benefícios 

ambientais como a redução da disposição inadequada no ambiente, produção de 

biogás a partir da biodigestão, utilização do biogás produzido na geração de energia 

elétrica. 

Assim, é possível sintetizar a justificativa desta pesquisa em três pilares: 

(1) a utilização de resíduos agrícolas na produção de energias renováveis; (2) a falta 

de alternativas para a destinação das cascas oriundas do processo de beneficiamento 

resultante do expressivo crescimento da cultura do amendoim no município de 
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Herculândia-SP e; (3) reaproveitamento energético advindos dos resíduos pela 

agricultura familiar almejando a sustentabilidade dentro das propriedades.  

Com intuito de minimizar os impactos ambientais quanto à destinação 

correta dos resíduos orgânicos descartados no meio ambiente, e tendo por base a 

construção de uma consciência ecológica que vise à preservação dos recursos 

naturais, torna–se necessário analisar os sistemas de geração de energia, utilizando 

fontes alternativas. A geração de gás a partir de matéria orgânica disposta dentro dos 

biodigestores consiste no processo bioquímico denominado fermentação anaeróbia 

(ausência de oxigênio) que tem como resultado a produção de gás metano e dióxido 

de carbono, assim como a formação de biofertilizante (OKAMURA, 2013). 

Sendo um resíduo agroindustrial, as cascas de amendoim disponíveis 

consistem em um recurso abundante e acessível para o desenvolvimento de 

caminhos energéticos alternativos em relação ao uso de fontes de energia fósseis. No 

entanto, há pouca pesquisa desenvolvida relacionada com a utilização de resíduos da 

agricultura para tal propósito. Observa-se ainda que a utilização da casca do 

amendoim com a finalidade de produzir biogás ainda não foi explorada na literatura 

científica, portanto, observa-se grande potencial para pesquisa cientifica acerca da 

temática. 

Outro ponto importante consiste no expressivo crescimento da cultura do 

amendoim no Brasil, em especial no município de Herculândia-SP, considerado o 

quarto maior produtor dessa leguminosa do estado (IBGE, 2017). A falta de 

alternativas rentáveis para a destinação das cascas oriundas do processo de 

beneficiamento é um desafio, como discutido anteriormente, tanto para sua disposição 

no meio ambiente quanto para a agregação de valor a esse resíduo. Para que isso 

ocorra é necessário realizar incentivos na busca de tecnologias que possibilitem a 

geração de fontes renováveis, almejando a sustentabilidade dentro das pequenas 

propriedades. 

Dessa forma, o problema desta pesquisa está centrado na seguinte 

pergunta norteadora: Qual o potencial de produção de biogás a partir da casca de 

amendoim? De forma a responder à questão da pesquisa, essa dissertação 

estabeleceu como objetivo analisar a potencialidade e sustentabilidade da utilização 

da casca de amendoim como insumo para a geração de biogás pela agricultura 

familiar do município de Herculândia – SP.  

Mais especificamente pretende-se: 
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• Elaborar um protótipo de biodigestor simples;  

• Identificar o potencial da geração de biogás a partir da casca de 

amendoim;  

• Avaliar a sustentabilidade do resíduo para implantação de biodigestor a 

partir do cálculo da contabilidade emergética.  

 

 

 

 

 

 

  



RESSALVA: 
Atendendo a solicitação 
do autor, o texto 
completo desta 
dissertação será 
disponibilizado 
somente a partir de 30 
de abril de 2022. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo geral da presente dissertação foi de analisar a potencialidade e 

sustentabilidade da utilização da casca de amendoim como insumo para a geração 

de biogás pela agricultura familiar no município de Herculândia – SP. Mais 

especificamente pretendeu-se elaborar um protótipo de biodigestor simples, identificar 

o potencial da geração de biogás a partir da casca de amendoim e avaliar a 

sustentabilidade do resíduo para implantação de biodigestor a partir do cálculo da 

contabilidade emergética.  

 A utilização dos biodigestores visando a produção de energias limpas vem 

de encontro aos anseios dos países membros da ONU, que aderiram aos ODS, na 

medida em que buscam aumentar substancialmente a participação de energias 

renováveis na matriz energética global para assim alcançar a sustentabilidade. O 

protótipo desenvolvido além de ser de fácil construção possui custo relativamente 

baixo, se tornando uma tecnologia acessível principalmente para os pequenos 

estabelecimentos rurais. A biodigestão da casca do amendoim consiste em uma 

excelente alternativa para a destinação de diversos resíduos, gerando subprodutos 

de grande interesse econômico. Para cada tipo de resíduo a quantidade de biogás 

produzido varia, isso é decorrente de sua composição.  

Desta forma, o protótipo do biodigestor elaborado para identificar o 

potencial de geração de biogás utilizando a casca de amendoim apresentou-se como 

um instrumento de grande importância no reaproveitamento dos resíduos para a 

finalidade energética. O produtor pode fazer o uso do biogás para a de geração de 

energia, que pode ser aplicada tanto no suprimento de sua propriedade, como no 

próprio secador do amendoim ou no aquecimento dos animais, como exemplo no 

aviário, quanto para seu consumo das atividades cotidianas.   

De acordo com as análises obtidas neste trabalho, pôde-se observar que a 

casca do amendoim apresentou uma produção de aproximadamente 0,2 m³ de biogás 

a partir da mistura de 11,4 kg de casca de amendoim triturada com 216 litros de água. 

Em relação à produção por hectare, os resíduos possuem potencial para gerar um 

montante de 22,3 m³ de biogás, que corresponde a uma energia gerada de 

31,84 kWh/mês.  
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O resíduo da casca do amendoim mesmo apresentando baixo potencial na 

geração de biogás quando comparado aos dejetos animais, possui potencial para ser 

utilizados em pequenas propriedades rurais, visto o baixo consumo energético dos 

estabelecimentos ligados à agricultura familiar. Contudo, o consumo de eletricidade 

proveniente do biogás dentro do próprio sistema, incentiva a geração de energia 

elétrica por meio de fontes renováveis de forma descentralizada, minimizando a 

utilização de energia provindas das concessionárias.  

Já em relação a avaliação da sustentabilidade do resíduo para implantação 

de biodigestor a partir do cálculo da contabilidade emergética, observou-se através da 

análise do amendoim demonstrou que o cultivo está muito longe de uma prática 

sustentável, isto é decorrente de pouca utilização de recursos naturais renováveis que 

representa apenas 20,87% dos recursos contra 62,58% provenientes da economia. 

O valor do Indicador de Sustentabilidade sugeriu que a cultura do 

amendoim possui um índice de baixa sustentabilidade, expresso em 0.192, isto indica 

que é necessário repensar as práticas agrícolas desenvolvidas no cultivo, como a 

redução da utilização de fertilizantes químicos e a inclusão de maior quantidade de 

adubo verde ou esterco.  

Ainda é necessário destacar que há uma alta demanda na utilização de 

recursos não renováveis para a cultura do amendoim, maior que a quantidade de 

recursos renováveis, fazendo com que o estabelecimento não consiga atingir os 

parâmetros de sustentabilidade. 

Posterior à analise emergética, foi observado que dentre os outputs da 

produção do amendoim, a casca possui uma grande contribuição por representar 30% 

de todo volume de produção. Desta forma, partindo dos aspectos relatados é de suma 

importância a existência de um tratamento adequado aos resíduos da agricultura, e 

agroindustriais, pois quando não tratados de forma correta, podem trazer grandes 

problemas ao meio ambiente e à sociedade como a poluição e contaminação, 

acarretando risco à saúde humana. 

Assim, ao observar as aplicações que os produtores do município 

empregam para a casca do amendoim, notou-se que a principal utilização se consiste 

na queima em fornalhas das indústrias como recurso energético. Entretanto, quando 

essa mesma casca é submetida ao processo de biodigestão, observou-se que, a 

energia liberada a partir da queima do biogás é aproximadamente 10 vezes maior do 
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que quando usada in natura. Assim conclui-se que tratando-se da produção 

energética, utilizá-la para a produção de biogás é viável do ponto de vista quantitativo. 

Outro ponto de relevância, está na ampliação da produção de biogás a 

partir da casca de amendoim a partir da associação com outros resíduos com maior 

potencial metanogênico. Ao considerar a diversidade de recursos presentes dentro 

dos estabelecimentos rurais da agricultura familiar, tal aplicação surge como uma 

ferramenta tanto de viabilidade econômica, reduzindo os custos com energia elétrica 

ou gás de cozinha quando ambiental.  

No entanto, dentre os entraves que permearam este experimento e 

merecem atenção, a necessidade de realizar repetições no processo de produção de 

biogás a partida casca do amendoim em outras épocas do ano, para avaliar sua 

mudança de comportamento quando submetido a condições externas diferentes, 

outro ponto foi o dispositivo de armazenamento do biogás produzido, que não 

possibilitou que o biogás fosse comprimido. 

De modo geral, mesmo que de forma tímida algo deste gênero se torna 

inédito na região, disponibilizando novas bases para que os produtores possam 

avaliar outras culturas, tendo como base seus indicadores emergéticos, e assim, 

tomar decisões sobre a que mais lhe atrai economicamente e com menor impacto 

ambiental buscando prover soluções ao descarte da casca de amendoim, mitigando 

de fato, futuros problemas ambientais e caminhando lado a lado com os objetivos de 

desenvolvimento sustentável preconizado por todos.  

Para os encaminhamentos futuros dentre as investigações que podem ser 

desenvolvidas para a melhoria deste trabalho é possível destacar a utilização de 

outros resíduos disponíveis dentro dos estabelecimentos da agricultura familiar com o 

intuito de potencializar a produção de biogás em especial os de origem animal. Outro 

ponto é o desenvolvimento de equipamentos de baixo custo para a comprimir o gás 

em botijões tornando sua utilização mais fácil aos produtores. Já em relação a 

metodologia emergética sugere-se que sejam realizadas comparações com outras 

culturas da região, podendo auxiliar na tomada de decisões dos produtores. 
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APÊNDICE A - IMPLANTAÇÃO DO BIODIGESTOR 

 

 Para desenvolver esta pesquisa, propõem os seguintes procedimentos: 1. 

Estudo teórico e capacitação sobre as técnicas que serão empregadas para o sucesso 

deste projeto; 2. Escolha do local acessível para acondicionar o Biodigestor; 3. 

Aquisição de materiais para a construção do Biodigestor; 4. Produção do Biogás 

iniciando as fases de testes quanto às variáveis envolvidas na produção; 5. 

Processamento das informações e análises dos dados obtidos.  

Para viabilização do projeto foram utilizados três tambores plásticos de 120 

litros do tipo bombona com tampa removível e com sistema de vedação com alças, os 

mesmos são da cor azul opaco para impedir a incidência dos raios solares sobre o 

material acondicionado em seu interior, esses tambores simulam perfeitamente as 

condições de um equipamento como o biodigestor modelo indiano e canadense 

(PEREIRA et al., 2009). 

Os tambores foram interligados para que o processo de fermentação 

anaeróbica seja ininterrupto, ou seja, o biodigestor se configura em modelo de fluxo 

contínuo. Além dos tambores foram utilizados, bombonas de 50 litros com tampa 

removível, canos PVC, conexões, colas, materiais para vedação, filtro purificador de 

Ácido Sulfídrico (H2S), termômetro e recipiente para acondicionamento do biogás 

produzido conforme Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Materiais utilizados para a construção do protótipo 

Material Dimensão Quant. (Unidade/Metros) 

Tambor (bombona plástica) 120 litros 3 

Flange 1/2" 1 

Flanges 2" 9 

Curvas 45° 1/2" 1 

Curvas 45° 2" 8 

Cano PVC 2" 5 

Válvula 1/2" 1 

Válvula 2" 2 

Válvula de Retenção PVC 2" 1 
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Engate Rápido 1/2" 10 

Conector Engate Rápido 1/2" 10 

Veda Rosca Médio 1 

Tampas PVC 4" 6 

Cano PVC 4" 2 

T PVC 1/2" 2 

Mangueira Flexível Transparente 1/2" 2 

Espiga 1/2" 10 

Abraçadeira 1/2" 10 

Torneira 1/2" 1 

Fonte: Próprio autor. 

 

O protótipo foi construído nas dependências da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” Faculdade de Ciências e Engenharia - Campus de 

Tupã, conforme Figura 22. Após a construção foram realizados testes para identificar 

possíveis vazamentos nos tambores e tubulações, evitando assim, a dispersão do 

biogás produzido, sua instalação ocorreu em uma propriedade rural localizada no 

município de Herculândia-SP na Estrada Vicinal municipal Pedro Dalevedove Km 2.  

Figura 22 - Croqui do protótipo do biodigestor contínuo 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Decorridos os testes, verificando a eficiência da vedação do sistema, o 

mesmo foi enterrado para acelerar o processo de biodigestão, uma vez que, devido 

ao período dos testes ter sido realizado entre os meses de novembro/2019 a 

fevereiro/2020, predominou um clima quente na região de Herculândia, que por hora, 

tende a influenciar positivamente na velocidade de decomposição da matéria 

orgânica, visto que, segundo os autores Lucas Júnior e Santos, (2000), a temperatura 

ideal dependendo do tipo de bactéria pode variar entre 20ºC e 70ºC. 

O fluxograma representado na Figura 23 ilustra as etapas do processo de 

produção do biogás proveniente dos resíduos da casca do amendoim. 

 
Figura 23 - Sistema completo o processo de biodigestão  

 

Fonte: Adaptado de Bonfim et al, (2019). 

 

O processo de biodigestão produz biogás a partir da fermentação 

anaeróbia. Além disso, gera outro produto resultante do processo que é o 

biofertilizante. Esse, por sua vez, apresenta propriedades nutricionais excelentes para 

a utilização como adubo orgânico nas mais diversas culturas, colaborando para a 

redução energética utilizada na produção de fertilizantes minerais (OLIVEIRA, et al., 

2012). 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO EM CAMPO  

 

Para que fosse possível identificar os índices da contabilidade emergética, 

foi desenvolvido o questionário a seguir para identificar alguns dados faltantes 

necessários para a pesquisa e aplicado em seis produtores de amendoim do 

município de Herculândia.  

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA 

Programa de Pós-Graduação em Agronegócio e Desenvolvimento 

 

ANÁLISE DA POTENCIALIDADE DA CASCA DO AMENDOIM COMO RESÍDUO 
GERADOR DE BIOGÁS NA AGRICULTURA FAMILIAR  

 

Questionário de pesquisa de campo  

 

Nome do entrevistado:_____________________________________________ 

Empresa:________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Data da entrevista: ___/___/_____ 

 

Questões 

 

1- Quais as atividades desenvolvidas pela empresa? (plantio, colheita, secagem, 

beneficiamento, comercialização ou todas) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2- Há quanto tempo estão no comércio do amendoim? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3 – Em relação a mão de obra. Quais e quantos profissionais são utilizados nas etapas 

do cultivo de um hectare de amendoim? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4 – Para o cultivo de um hectare de amendoim em média são gastos quantos litros 

de combustível? (tratores, máquinas e caminhões) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5 – Em relação aos tratores utilizados para o cultivo. Quais as principais marcas 

adquiridas para o processo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6 - Tratando-se do processo de comercialização, quais os principais compradores de 

amendoim da empresa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7 – Quais foram as principais adequações na cadeia produtiva (plantio, colheita, 

secagem beneficiamento e comercialização) necessárias para melhorar a 

produtividade? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8 - Além das adequações necessárias, quais implementos foram utilizados para 

aumentar a produtividade? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9 – Tratando-se dos resíduos. Qual a destinação dada as cascas provenientes do 

beneficiamento do amendoim? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10 - Quais as perspectivas da empresa para o futuro? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO 1 – MANUAL DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DO BIODIGESTOR 

 

O manual a seguir foi desenvolvido pelo aluno Leonardo Alexandre Lopes, 

graduando do curso de Engenharia de Biossistemas da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” Faculdade de Ciências e Engenharia, Campus de 

Tupã. O graduando foi selecionado como colaborador para o desenvolvimento desse 

projeto de pesquisa, participando do projeto de iniciação cientifica que teve como 

intuito a construção do protótipo de biodigestor. Além da iniciação cientifica o aluno 

recebeu uma bolsa patrocinada pela iniciativa privada, que também custeou todo o 

protótipo.  

O Aluno participou de todos os passos do projeto de construção do 

biodigestor, desde a elaboração do protótipo, levantamento de peças e materiais, 

orçamento, construção, instalação e acompanhamento durante todo o período de 

realização do experimento. O manual tem como finalidade, apresentar aos pequenos 

produtores um guia de elaboração de um biodigestor de baixo custo e de fácil 

construção e manuseio, tornando a pequena propriedade um estabelecimento que 

contribui com a sustentabilidade.  
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É um equipamento simples e fechado que tem como 

funcionalidade, a partir da decomposição de matéria orgânica, a 

produção de biogás que pode ser utilizado nos fogões de cozinha, e 

de biofertilizante que pode atuar como defensivo agrícola e adubo 

orgânico. 

O biodigestor anaeróbico é composto basicamente por cinco 

(5) compartimentos: uma bomba de carregamento (carga), onde é 

possível fazer o abastecimento de matéria orgânica no biodigestor; 

três (3) bombas enterradas no solo, onde ocorrerá a digestão 

anaeróbica, que é um processo de decomposição da matéria por 

meio de bactérias em um meio sem a presença de oxigênio; uma 

bomba de descarga para retirada do biofertilizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que é o Biodigestor? 

Figura 1 - Biodigestor sendo montado/Próprio Autor 
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O biogás produzido é composto normalmente de 55 a 65% de 

gás metano, de 35 a 45% de gás carbônico e o restante é composto 

de gases como hidrogênio, oxigênio e gás sulfídrico. Entre os 

mencionados acima, o metano é o gás utilizado para acender as 

chamas do fogão, portanto no biodigestor também existem filtros 

para reter os outros gases. 

1º Filtro – Lã de aço 

• Nesse filtro o material utilizado será a lã de aço (conhecido como Bombril), 

que terá como função absorver o gás sulfídrico, que é famoso por seu 

odor de ovos podres. 

2º Filtro – Água com cloro 

• Aqui será feita uma mistura de água com cloro, que servirá para reter as 

moléculas de gás carbônico. 

3º Filtro – Sílica-gel 

• A sílica-gel é um material sintético que é usado para absorver umidade, 

logo as moléculas de hidrogênio e oxigênio serão retidas nesse filtro. 

 

1° 2° 3° 

Figura 2 - Filtros do Biodigestor/Próprio Autor 
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Grandes problemas ambientais, sociais e econômicos são 
causados pelo descarte incorreto dos dejetos no meio rural, como a 
contaminação de rios, lagos, solos e até mesmo do ar, tornando 
assim um risco não só para o meio ambiente, mas também para 
pessoas e animais que vivem nessas áreas. 

O biodigestor tem papel fundamental, principalmente por dar 

a esses dejetos uma função e um destino muito melhor, podendo 

fazer de um grande problema uma oportunidade ao produtor rural 

de gerar gás de cozinha e biofertilizante. 

Além disso, o sistema biológico de funcionamento do 

biodigestor para se obter energia, não necessita de gasto de 

energia, portanto, o saldo final é de 100% e melhor ainda a partir de 

uma fonte não-poluidora. 

A população rural no Brasil é consideravelmente grande, 

segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) em 2015, foi calculado que próximo 

a 16% da população brasileira, o que representa algo em torno de 

30,9 milhões de pessoas, residiam em áreas rurais. Deste modo a 

quantidade de biomassa residual produzida é muito considerável, e 

pode ser utilizada com facilidade para produção de energia a baixo 

custo. 

 

 

 

 

 

DEJETOS? 

São matérias fecais; 

excrementos: dejetos humanos, 

animais e orgânicos 

BIOFERTILIZANTE? 

Contém nutrientes essenciais as 

plantas e pode ser utilizado 

como defensivo agrícola e 

adubo orgânico 

Vantagens de utilizar  

O Biodigestor 
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Materiais para montar o 

Biodigestor 

3 BOMBONAS DE 125 

LITROS – TAMPA 

REMOVÍVEL 

2 BOMBONAS DE 50 

LITROS – TAMPA 

REMOVÍVEL 

 

8 CURVAS DE 45° PVC 

4” 

2 VÁLVULAS 

SOLDÁVEIS 4” PVC 
9 FLANGES 4” PVC 

 

3 POTES DE PLÁSTICOS DE 

TAMANHO MÉDIO E COM 

TAMPA REMOVÍVEL 
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Materiais para montar o 

Biodigestor 

12 ABRAÇADEIRAS 
1 ADAPTADOR DE 

MANGUEIRA 

7 ESPIGAS ½” DE 

PLÁSTICO 

2 T ½” 1 JOELHO 90º ½” 
1 VÁLVULAS 

SOLDÁVEIS 1/2” PVC 
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Materiais para montar o 

Biodigestor 

1 PALLET 
4 METROS DE 

MANGUEIRA DE 

JARDIM ½” 

2 REGISTRO DE GÁS 

½” 

1 CÂMARA DE AR DE 

CAMINHÃO 

2 METROS DE 

MANGUEIRA DE GÁS 

½” 

TUBO SOLDÁVEL PVC 

DE ½” 

TUBO SOLDÁVEL PVC 

DE 4” 
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As bombonas devem ser furadas de modo com que um flange 

seja fixado na superfície superior e outro na superfície inferior do 

reservatório, para que sejam coladas as conexões e encanamentos 

assim como na Figura 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após isso devem ser coladas, com cola para PVC, as curvas 

de 45º e os pedaços de cano 4 polegadas (devem ser medidos 

conforme o local de instalação e as medidas da bombona), para que 

seja possível interligar os encanamentos entre as bombonas: 

Prepare as bombonas 

Figura 3 - Posição dos Flanges/Próprio Autor 

Figura 4 - Posição das conexões e encanamentos/Próprio Autor 
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Na tampa das bombonas devem ser colocadas “saídas” para 

o gás, com canos ½ polegada de forma igual a Figura 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por meio de canos ½ polegada e conexões deve ser feito 

isso em todas as tampas de modo com que as três (3) bombonas 

compartilhem o mesmo gás: 

 

T 

Joelho 90º 

Pedaços de cano ½” PVC 

T 

Figura 5 - Pedaço de Cano na saída da tampa da bombona/Próprio Autor 

Figura 6 - Conexões e encanamentos/Próprio Autor 
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Na primeira bombona deverá ser inserido um cano na vertical 

no “T”, para que quando os reservatórios forem enterrados esse fique 

exposto com uma válvula e mangueira para entrar nos filtros. 

 

Alguns componentes devem ser colocados junto ao 

encanamento, como por exemplo a válvula para controlar a ida de 

gás aos filtros e o adaptador para rosca junto a uma espiga para que 

seja possível conectar uma mangueira de jardim. Não se esqueça de 

apertar com uma abraçadeira! 

Filtros 

Mangueira 

Válvula ½” 

Adaptador para rosca e espiga 

Figura 7 - Encanamento que ficará exposto/Próprio Autor 

Figura 8 – Controle da saída de gás das bombonas para os filtros /Próprio Autor 
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A bombona de Carga, é o reservatório onde a matéria 

orgânica, juntamente com porções de água determinadas pelo tipo 

de matéria, será colocada e já começará o seu processo de 

decomposição. É importante lembrar que este recipiente ficará sobre 

o solo. 

 

 

 

 

 

 

 

O preparo dessa bomba é bem simples: deve ser feito apenas um 

furo em sua superfície na parte frontal inferior, para que seja colocado 

um flange, uma curva de 45º, uma válvula 4 polegadas e o 

encanamento levando até a primeira (1ª) bombona que estará 

enterrada.

Bombona de Carga 

1ª Bombona 

Curva 45° 4” 

Válvula 4” 

Flange 4” 

Figura 9 - Bombona de Carga/Próprio Autor 

Figura 10 - Posição dos Flanges/Próprio Autor 
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A bombona de Descarga, é idêntica à de Carga, entretanto 

com posição e função diferente. Nesse reservatório, que se encontra 

no final do Biodigestor (conectado a 3ª bombona), é depositado toda 

a biomassa e o biofertilizante que são gerados no processo. É 

importante lembrar que este recipiente ficará um nível abaixo das três 

(3) bombonas principais, mas não enterrado. 

 

 

Bombona de Descarga 

Figura 11 - Bombona de descarga/Próprio Autor 

3ª Bombona 

Bombona de Descarga 
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Os filtros serão colocados em uma estrutura feita de pallet de 

madeira. É aconselhado que seja envernizado, visto que aumenta 

muito a vida útil do material que ficará exposto a variações climáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que seja possível obter estabilidade em nosso suporte 

deve-se parafusar três pés. Sendo um em cada extremidade (na 

parte frontal) e um no meio (na parte posterior).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura dos Filtros 

Figura 12 - Pallet/Google Imagens 

Figura 13 - Sustentação para o pallet/Próprio Autor 
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A montagem dos filtros é bem simples, para começar a 

mangueira que sai do encanamento da primeira bombona, que foi 

citada e ilustrada na página 11, entra na espiga do primeiro filtro 

como mostrado abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os potes (filtros) 1 e 3 terão de ser furados, tanto na tampa 

como em sua base, e o filtro 2 terá que conter apenas dois furos em 

sua tampa, isso tudo para que sejam rosqueadas as espigas e 

possam ter a conexão com a mangueira, que deve ser bem apertada 

com as abraçadeiras. 

É importante não esquecer de que os potes comprados 

tenham tampas removíveis, para que possam ser trocados os 

materiais específicos de cada filtro quando necessário. 

 

Montagem dos Filtros 

Figura 14 - Mangueira de entrada nos filtros/Próprio 

Autor 



16 

 

Assim como ilustra a imagem abaixo, a mangueira da primeira 

bombona entra na base do filtro 1. E uma mangueira da tampa do 

filtro 1 entra na tampa do filtro 2. Uma outra mangueira da tampa do 

filtro 2 entra na base do filtro 3 e por último, uma mangueira da tampa 

do filtro 3 sai para ser conectada a um reservatório onde será 

armazenado o gás e será detalhado mais à frente. 

 

Claro que todo o percurso descrito acima inclui também a 

utilização das espigas nas entradas e saídas dos filtros e as 

abraçadeiras para evitar vazamentos. 

Cada filtro terá um material diferente, que influenciará no 

resultado final do produto (explicado na página 4), por isso é sempre 

vantajoso estar cuidando e se preciso fazer a troca desses materiais 

quando saturados. 

Como pode ser visto na imagem, fizemos um pequeno suporte 

para os filtros: nada mais são do que um pedaço de cano de PVC 

cortados ao meio e parafusados no pallet, eles acabam abraçando o 

pote de plástico e os sustentando. Mas isso é algo que pode ser feito 

de acordo com a sua criatividade e disposição de material, sendo um 

ponto que não irá interferir no resultado final. 

1 2 3 

Figura 15 - Filtro/Próprio Autor 



17 

 

 

 

Com todo esse processo pronto só resta agora aprender a 

parte final, que é onde o nosso biogás irá ser armazenado. 

 

Assim que sair do último filtro, o gás percorrerá a mangueira 

de jardim e encontrará um registro de gás pela frente, que poderá 

estar aberto ou fechado, em caso de produção deverá estar livre para 

circulação de gás. Assim ele entrará na mangueira de gás que o 

levará até a câmara de ar de caminhão, que será o destino final, o 

lugar de armazenamento do nosso biogás. 

Saída de Biogás 

Figura 16 - Registro e Mangueira de gás/Próprio Autor 

Registro de Gás 

Abraçadeira 
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Algo importante a ser lembrado é que a pressão produzida 

pelos gases que circulam dentro do Biodigestor não é nada 

comparada, por exemplo, ao de um botijão de gás. Logo para que o 

gás consiga entrar na câmara de ar é necessário retirar o bico da 

válvula do reservatório. A mangueira de gás que será conectada no 

bico da câmara também deve ser apertada com uma ou até duas 

abraçadeiras. 

A câmara será um dos principais pontos para saber se já 

começou a produção de gás ou não, dado a facilidade de observar a 

variação de tamanho dela.  

Quando for necessário retirar a câmara de ar por estar cheia, 

lembre-se de fechar o registro de gás para evitar qualquer tipo de 

problema. 

Figura 17 – Mangueira de gás entrando na Câmara de ar/Próprio Autor 

Registro de Gás 

Registro de Gás 

Mangueira de Gás 

Câmara de Ar 
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Quando conectada a mangueira no bico da câmera de ar é 

muito importante que seja colocado duas braçadeiras para que evite 

vazamentos de gás: 

 

Depois de todo o processo, a câmara de ar naturalmente irá 

inflar, por estar armazenando o gás produzido. Quando a câmara se 

encontrar no estado mostrado na figura 19, deve-se fechar o último 

registro antes do bico da câmara, afrouxar as abraçadeiras e retirar 

a câmara para que o gás desta seja utilizada. 

 

 

  

Figura 18 - Abraçadeiras na Mangueira de gás e no bico Câmara/Próprio Autor 

Figura 19 – Câmara de ar cheia de gás/Próprio Autor 
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Deve se abrir o buraco para enterrar o Biodigestor, lembrando 

que cada bomba ficará em uma altura diferente como na figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Biodigestor deve ser instalado de modo com que: 

✓ A bombona de carga fique acima do solo; 

✓ As três (3) bombonas principais fiquem enterradas; 

✓ A bombona de descarga fique um nível a baixo das 

principais, mas não enterrada. 

 

  

Instalação do Biodigestor 

Figura 20 - Local de instalação do equipamento/Próprio Autor 

Figura 21 – Posição das bombonas/Próprio Autor 
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O Biodigestor tem por suas melhores características a 

facilidade de poder produzir o gás de cozinha por um custo baixo, e 

dentro de sua propriedade. Entretanto ter cuidado nunca é demais. É 

muito importante que sempre esteja sendo conferido existência de 

vazamentos e é altamente recomendado que todas as ligações e 

conexões sejam muito bem vedadas com silicone. 

Você não sabe como detectar um possível vazamento de gás? 

É muito simples! Passe uma esponja com água e sabão nas 

conexões, se aparecerem bolhas, é sinal de vazamento. E caso se 

confirme que está vazando, feche imediatamente todos os registros 

e busque fazer a manutenção do biodigestor. 

Lembretes importantes: 

✓ Não andar em cima de onde o biodigestor estiver 

enterrado; 

✓ Não provocar qualquer tipo de faíscas próximo ao 

biodigestor; 

✓ Se possível, cercar o local  

✓ Colocar avisos e indicações próximos ao Biodigestor 

para garantir que desconhecidos fiquem cientes de 

tomar cuidado; 

✓ Não realizar a instalação do equipamento muito próximo 

a uma residência ou ambiente animal. 

 

  

Precauções 
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Com esse manual você aprendeu:  

✓ O que é um Biodigestor;  

✓ Sua utilidade;  

✓ Importância para o produtor rural; e  

✓ Como montar o equipamento;  

Logo, nada mais justo que arregaçar as mangas e começar 

esse super projeto! 

 

 

  

Mãos à Obra 
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