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Resumo 
 
Os resíduos da pecuária devem ser geridos de forma a assegurar condições sanitárias boas aos 
animais, pois a quantidade de dejetos varia conforme a espécie e o tamanho do animal; 
equinos, por exemplo, produzem uma grande quantidade de esterco diariamente. Por esse 
motivo essa espécie tem alto potencial de produção de biogás. O objetivo deste trabalho é 
analisar a viabilidade financeira da implantação de biodigestores para geração de energia 
através de dejetos de eqüinos. Além deste, pretende-se analisar as características (químicas, 
microbiológicas e parasitárias) dos dejetos e verificar opções para tratamentos dos mesmos. 
Por meio da implantação de dez micro biodigestores com capacidade de 1 litro, foram 
monitorados: temperatura, pH, teor de carbono e nitrogênio de cada biodigestor e composição 
do biogás. Os resultados das análises químicas das fezes de eqüino foram 78,29% de 
umidade; 21,71% de MS total; 3,27% de PB; 0,39% de N e pH 7,04. Em relação à viabilidade 
econômica, obteve-se payback de 30 meses, valor presente líquido positivo de R$ 88.838,47 e 
taxa interna de retorno de 31,52%, o que caracteriza o projeto como recomendável.  
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Palavras-chave: Biodigestores. Eqüinos. Viabilidade Financeira.  
 
1. Introdução 

 

A questão ambiental tem sido foco de cobrança dos órgãos públicos, ONG’s, 

consumidores e da própria sociedade para que as propriedades rurais/semi-rurais desenvolvam 

atividades ambientalmente corretas. E no cenário internacional de escassez do petróleo e pelas 

mudanças no clima, ocasionadas pela queima de combustíveis fósseis, surgem pesquisas e 

estudos técnicos, sobre energias alternativas ou renováveis voltados para o desenvolvimento 

de alternativas na produção de energia.   

As energias renováveis são provenientes de ciclos naturais de conversão da radiação 

solar, fonte primária de quase toda energia disponível na Terra, são praticamente inesgotáveis 

e não alteram o balanço térmico do planeta. Estas energias renováveis podem e devem ser 

utilizadas de forma sustentada, de maneira tal que resulte em mínimo impacto ao meio 

ambiente. O desenvolvimento tecnológico tem permitido que, aos poucos, elas possam ser 

aproveitadas quer como combustíveis alternativos (álcool, combustíveis) quer na produção de 

calor e de eletricidade, como a energia eólica, solar, da biomassa e PCHs (PACHECO, 2006).  

Segundo Gebler e Palhares (2007) biomassa é matéria orgânica, morta ou viva, 

existente nos organismos (animais ou vegetais) de uma determinada comunidade. Pode ser 

recuperada através dos resíduos florestais, agrícolas, pecuários e até mesmo urbanos, podendo 

ser-lhe dadas algumas utilizações úteis, entre as quais a fertilização dos solos 

para agricultura ou a produção de energia primária. 

Mas a biomassa, esterco de animais, deve ser gerada de forma a assegurar condições 

sanitárias mínimas aos animais: diminuir o mau cheiro e reduzir o seu potencial poluente, 

diminuindo, deste modo, a possível ocorrência de riscos ambientais.  

 Os estercos são gerados conforme a espécie e o tamanho do animal; eqüinos, por 

exemplo, produzem uma grande quantidade de esterco diariamente. Desse modo essa espécie 

tem alto potencial de produção de biogás. Mas isso não dispensa análises físicas, químicas e 

sanitárias dos dejetos, pois a taxa de bactérias dos gêneros Salmonella, Streptococcus, 

Escherichia, de protozoários dos gêneros Criptosporidium e Giardia e, ainda, de vermes da 

espécie Parascaris equorum (GONÇALVES, 2005) encontrados em dejetos frescos de 

eqüinos, deve ser reduzida significativamente pelo processo de biodigestão, para que esse 
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material após sofrer fermentação, possa ser utilizado, por exemplo, em lavouras, se eliminado 

completamente.   

Atualmente as práticas ambientalmente corretas não são facilmente aceitas pelos 

produtores, sofrendo, geralmente, resistência na sua aplicação. Primeiramente, os motivos são 

devido ao fato do dejeto eqüino sempre ter sido visto pelo ser humano como fertilizante do 

solo, tornando desnecessário o tratamento do mesmo. Em segundo lugar, pela necessidade da 

aplicação de recursos financeiros, o que nem sempre é viável para o responsável pela 

atividade. 

Mas a escolha do tratamento é sempre uma tarefa difícil, uma vez que não existe um 

sistema que possa ser aplicado universalmente para todos os resíduos. Todo e qualquer 

sistema de tratamento apresenta limitações e sua aplicabilidade ao resíduo deve ser avaliada, 

levando-se em conta vantagens e desvantagens (PERDOMO et al., 2003). A primeira 

pergunta, que deve ser feita antes da escolha do tratamento, diz respeito ao que se pretende 

com a escolha da tecnologia. Em função disso – e das possibilidades financeiras de cada 

produtor- existe uma série de tecnologias que podem ser utilizadas de acordo com a realidade 

de cada sistema. Os sistemas de tratamento são classificados em três diferentes categorias: 

físicos, biológicos e químicos (GEBLER; PALHARES, 2007).  

Seja qual for a escolha do tratamento de dejetos a ser utilizado na propriedade, a 

gestão ambiental dentro da propriedade deve existir: desde a escolha correta do alimento do 

animal até a produção do seu esterco, assim como o tratamento para os dejetos, que se feito da 

forma correta, pode até gerar energia (BARRERA,1993). 

 O biogás é um dos produtos da decomposição anaeróbia (ausência de oxigênio 

gasoso) da matéria orgânica, que se dá através da ação de determinadas espécies de bactérias 

(GEBLER; PALHARES, 2007). Os principais gases componentes do biogás são: o metano e 

o gás carbônico. O gás sulfídrico, formado no processo de fermentação, é o que dá o odor 

pútrido característico à mistura quando o gás é liberado, sendo também o responsável pela 

corrosão que se verifica nos componentes do sistema (MAGALHÃES, 1986). Para saber a 

composição do biogás, é necessário realizar análises para qualificação, seja com kits 

específicos ou pela cromatografia gasosa.  

Neste contexto, a questão pesquisa do presente artigo resume-se em saber: A produção 

de energia através de dejetos de eqüinos é economicamente viável? Assim, o objetivo geral 

desta pesquisa consiste em analisar a viabilidade financeira da implantação de biodigestores 

para geração de energia através de dejetos de eqüinos. Além deste, os objetivos específicos 
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resumem-se em: analisar as características (químicas, microbiológicas e parasitárias) dos 

dejetos e verificar opções para tratamentos dos mesmos. 

A relevância do estudo se pauta diante da situação ambiental que foi anteriormente 

exposta, vivida em muitas regiões produtoras - grande volume de fezes/animal/dia e 

disposição dos dejetos eqüinos a céu aberto, acarretando sérios problemas para o meio 

ambiente e à saúde pública, torna-se necessário a busca por soluções ambientais, que 

minimizem os danos causados. 

Esta pesquisa encontra-se dividida em quatro seções, além desta introdução. A 

segunda seção trata da fundamentação teórica necessária para a construção do artigo. Depois, 

são abordados os aspectos metodológicos da pesquisa. A próxima seção contempla os 

resultados obtidos, e o trabalho é finalizado com as considerações finais.  

 

2. Fundamentação Teórica 

 

Este capítulo está organizado em quatro tópicos: (i) principais características de 

dejetos de eqüinos; (ii) opções de tratamento de dejetos; (iii) composição de biogás e (iv) 

viabilidade financeira. 

 

2.1. Principais características dos dejetos de eqüinos 

 

A criação de animais é uma atividade de grande potencial poluidor; especialmente no 

que diz respeito aos dejetos eqüinos, face ao elevado número de animais em propriedades e a 

quantidade produzida diariamente por cada animal.  

Os compostos orgânicos de alto teor energético, gerados pelos dejetos de animais são 

ricos em matéria orgânica e agentes patogênicos (AMARAL, 2004), e a quantidade produzida 

diariamente pela espécie animal varia proporcionalmente, como pode ser observado no 

Quadro 1. 

                 Quadro 1 – Produção de dejetos por diferentes espécies animais. 
Dejetos Produção diária 

Aves 0,18 kg/galinha 

Suínos 2,25 kg/animal (25-100 kg) 

Eqüinos 10 kg/animal 

                     Fonte: Adaptado de Barrera (1983). 
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A produção de biogás por quilo de dejeto produzido também varia conforme a espécie, 

como pode ser observado no Quadro 2.  

 

              Quadro 2 – Potencial de produção de biogás. 
Origem do material Kg biogás/Kg esterco Concentração de 

Metano (CH4) 
Aves 0,055 60% 

Suínos 0,062 66% 

Eqüinos 0,048 60% 

                 Fonte: Adaptado de Kunz (2007). 

 
As maiorias dos estercos de animais possuem baixa relação C/N, pois possui muito 

nitrogênio, decorrente da alimentação em concentrado (proteína) fornecido no cocho, e deve 

ser corrigida com resíduos vegetais como palhas, sabugos e serragem para atingir o ponto 

ideal (LENZ s.d.). A relação Carbono/Nitrogênio deve estar equilibrada conforme o Quadro 3 

para que o biogás seja formado de forma homogênea.  

 

Quadro 3 – Teores de nitrogênio, carbono e relação carbono/nitrogênio encontrados em 
diferentes materiais. 

Material %N C/N %C Autor 

Esterco de eqüino 2,3 25/1 57,6 LENZ, s.d. 

Serragem 0,11 431/1 47,5 LENZ, s.d. 

  0,06 – 0,18 865/1 - MATOS, 2005 

Esterco de eqüino 0,55 á 1,50 25/1 54 KIEHL, 1985 

  0,7 - - WINROCK, 2012 

  0,7 - - MATOS, 2005 

  0,14 25/1 á 30/1 - GONÇALVES, 2005 

  1,61 - - 
TIAGO, MELZ & 

SCHIEDECK, 2008 

  0,7 - - NOGUEIRA, 1986 

  - 20/1 á 30/1 - COMASTRI FILHO, 1981 

Fonte: elaborado pelos autores (2012). 

 
Entre os agentes patogênicos de importância para a espécie eqüina, pode-se citar no 

grupo de bactérias: Bacillus anthracis, Leptospira spp., Salmonella spp., Rhodococcus equi, 

Escherichia coli, Streptococcus equi; entre os protozoários: Cryptosporidium e  Giardia 

lamblia e no grupo dos helmintos importantes para a espécie eqüina, o Schistosoma spp. e 

Parascaris equorum (EPA, 2005). 

A bactéria Rhodococcus equi está diretamente ligada ao tratamento de dejetos e o seu 

impacto na saúde animal, pois de acordo com Lazzari (1997), essa bactéria pode ser 
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continuamente ingerida e inalada pelos herbívoros durante o pastejo em campos 

contaminados.  

Surtos recentes causados por Escherichia coli, Listeria e Salmonella, provocaram 

morte de crianças e idosos, aumentando a importância da destinação correta de resíduos de 

animais. A E. coli e Listeria são encontradas principalmente em alimentos embutidos, no 

entanto os cavalos são hospedeiros de Salmonella. Um estudo estima que 80% de todos os 

cavalos hospedam Salmonella, e mais de 20% deles eliminam-a ativamente. Desse modo a 

oportunidade de transmissão ao ser humano existe. A via de transmissão das enterobactérias é 

a fecal-oral, na maioria das vezes, através da ingestão de alimentos ou da água contaminada 

no próprio manancial (rio, lago ou poço), tratada inadequadamente ou ainda por contaminação 

na rede de distribuição (quebra de encanamento, conexão cruzada) (HIRSH; ZEE, 2003). 

O acúmulo de fezes nas baias ou no campo ou mesmo a instalação inadequada de 

módulos de tratamento de dejetos, pode servir como atrativo para insetos. Por exemplo, sabe-

se que as moscas podem se alimentar das secreções nasais de eqüinos acometidos pelo 

garrotilho, podendo infectar hospedeiros susceptíveis. O garrotilho é provocado pelo 

Streptococcus equi e é uma doença caracterizada basicamente por infecção grave e purulenta 

do trato respiratório superior e dos linfonodos locais (GOMES, 2007). 

 De acordo com Epa (2005), podem ser encontrados agentes patogênicos com 

diferentes origens. E com tempos de amostra e limites de detecção distintos (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Potencial de infecção de diferentes agente etiológicos. 

Agente etiológico Origem 
Tempo de 
amostra 
(horas) 

Limite de 
detecção 

Referência 

E. coli Água de bebida 5 1 UFC/L Abd El-Haleem et al., 2003 

Salmonella Água de bebida 5 1 UFC/L Abd El-Haleem et al., 2003 

Salmonella spp. Biosólidos 24 106  UFC/g Burtscher e Wuertz, 2003 

Staphylococcus aureus Biosólidos 28 106  UFC/g Burtscher e Wuertz, 2003 

Cryptosporidium 

parvum 
Água 24 50 oocistos/100 L Baeumner et al., 2001 

Salmonella spp. Dejetos 20 4 UFC/25 g Liming e Bhagwat, 2004 

Fonte: elaborado pelos autores (2012). 

 
Neste contexto, estudar-se-á as opções para o tratamento dos dejetos apresentados 

nesta seção. 
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2.2. Opções de tratamento de dejetos 

 

O manejo e o tratamento do dejeto devem ser vistos como parte do processo 

produtivo, pois o sistema adotado, se manejado corretamente, poderá afetar positivamente ou 

negativamente na criação de animais. Os sistemas de tratamento são classificados em físicos, 

biológicos e químicos (GEBLER; PALHARES, 2007). 

Os sistemas físicos contemplam a separação sólido/líquida do dejeto. Como grande 

parte dos dejetos de origem animal contém alta concentração de sólidos, em muitos casos é 

interessante separar esse material da fração líquida. Isso evita a sobrecarga do sistema de 

tratamento e aumenta a vida útil, prevenindo a deposição de sólidos nos tanques ou lagoas. 

Além disso, os sólidos podem contribuir para a perda da carga ou entupimento de bombas 

utilizadas no sistema (GEBLER; PALHARES, 2007). Os sistemas de separação contemplam 

peneiramento, flotação ou decantação.  

O peneiramento é recomendado para a retirada de sólidos grosseiros (maravalha, 

pedaços de madeira, etc.) que normalmente estão presentes no dejeto. É recomendado que as 

peneiras sejam construídas em material inoxidável, devido às características oxidantes dos 

dejetos (GEBLER; PALHARES, 2007). A decantação consiste na separação das fases líquida 

e sólida por gravidade. Para que esse processo seja utilizado, o dejeto deve ter uma boa 

decantabilidade, diminuindo-se os sólidos em suspensão. Para o dimensionamento o 

decantador, deve ser feito um teste prévio de decantação do dejeto, a fim de alcançar maior 

eficiência na separação sólido-líquida. Os sólidos resultantes desse sistema devem ser 

encaminhados para tratamento complementar (compostagem) ou para disposição no solo 

(GEBLER; PALHARES, 2007).  

Para Gebler e Palhares (2007), os sistemas biológicos são os mais utilizados para 

tratamento de dejetos animais, em função da alta degradabilidade do material orgânico que 

compõe a matriz, tipicamente representada pela concentração de sólidos voláteis e pela 

demanda biológica de oxigênio. Conforme Prati (2010), os sistemas biológicos mais comuns 

são: lagoas e tanques, compostagem e biodigestores. 

 Dependendo da carga orgânica de entrada e das condições do solo, é necessária a 

impermeabilização do solo com geomembranas em PVC ou membrana de polietileno de alta 

densidade pela facilidade de aplicação, pela qualidade do material e baixo custo (GEBLER; 

PALHARES, 2007).  A aeração mecânica de lagoas é utilizada para aumentar o oxigênio 
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dissolvido do líquido, garantindo condições aeróbias. Mas esse sistema de lagoa deve ser 

aerado continuamente, para evitar o decréscimo de oxigênio no meio e assim evitar a 

anaerobiose na lagoa. É necessário impermeabilização desse tipo de lagoa com 

geomembranas. As pesquisas utilizando lagoas para o tratamento dos dejetos mostram 

eficácia das mesmas. (ESTRADA; HERNÁNDEZ, 2002). 

A compostagem, assim como a esterqueira, é uma opção de fermentação aeróbica. A 

compostagem é eficiente para a transformação dos resíduos vegetais e animais em produtos 

orgânicos, têm baixo custo de implantação e possibilita excelentes resultados quando a 

matéria orgânica contida no composto é adicionada ao solo como fertilizante, pois é fonte de 

energia e de nutrientes para os organismos que participam de seu ciclo biológico. 

Segundo Gebler e Palhares (2007), a compostagem acontece pela ação de 

microorganismos termofílicos, que atuam na faixa de temperatura entre 45°C e 85°C. Em 

condições normais, a temperatura de compostagem se mantém entre 50°C e 80°C, sendo um 

excelente indicador do andamento do processo. Alguns cuidados devem ser observados no 

processo, como a relação carbono/nitrogênio (ideal que esteja 30/1), pH (ideal entre 6,5 e 8,0) 

e umidade.  

De acordo com Kunz et al. (2004) as esterqueiras constituem-se em depósitos que têm 

por objetivo principal a armazenagem dos dejetos líquidos provenientes de sistemas de 

produção e como opção de tratamento anaeróbico e possível solução ambiental estão os 

biodigestores. A biodigestão anaeróbica representa importante papel, pois além de permitir a 

redução significativa do potencial poluidor, trata-se de um processo no qual não há geração de 

calor e volatilização dos gases (LUCAS JÚNIOR, 1998). Mas existem inúmeros fatores que 

devem estar equilibrados para que o processo fermentativo funcione adequadamente: 

temperatura controlada entre 35 e 40° C (SOUZA; JUNIOR; FERREIRA, 2005); pH de 6,5 á 

7,5 (CRAVEIRO, 1982) e  relação C/N 25/1 /á 30/1 (GONÇALVES, 2005). 

O processo que ocorre dentro do equipamento pode ser dividido em três estágios, que 

são divididos pelo tipo de microrganismos utilizados. O primeiro estágio envolve bactérias 

fermentativas, no segundo estágio, as bactérias acetogênicas e o terceiro é formado por dois 

grupos distintos de bactérias metanogênicas: o primeiro grupo reduz o dióxido de carbono a 

metano e o segundo descarboxiliza o ácido acético produzindo metano e dióxido de carbono 

(MANUAL BIODIGESTOR WINROCK, 2010).  

A aplicação de produtos químicos no tratamento de dejetos animais tem sido utilizada 

por várias razões. Otimizar a separação sólido-líquida, controle de pH e controle de odores 
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provenientes dos dejetos tanto nas instalações de criação quanto nos sistemas de tratamento 

(GEBLER; PALHARES, 2007). Para controle de odores, os principais agentes químicos 

utilizados são os agentes oxidantes (Ozônio e H2O2) e agentes de mascaramento como óleos 

aromáticos, cujo odor se sobrepõe ao do dejeto (McCROY; HOBBS, 2011). Assim, passa-se 

para a fundamentação da composição do biogás. 

 

2.3. Composição do biogás 

  

A composição do biogás varia de acordo com o material orgânico utilizado e o tipo de 

tratamento anaeróbio que sofre, em geral é composto como descrito no Quadro 5.  

 

Quadro 5 – Composição do biogás conforme autores. 

Gás 
Metano 

Dióxido de 
carbono 

Hidrogênio Nitrogênio 
Gás 

Sulfídrico e 
Amônia Autor 

CH4 CO2 H2 N2 H2S / NH3 
Concentração 

no biogás 
(%) 

 

50-80 20-40 1-3 0,5-3 0,1-0,5 Kunz, 2007 
50-75 25-40 1-3 0,5-2,5 0,1-0,5 Pires, 2000 

55-65 35-45 0-1 0-3 0-1 Magalhães, 1986 
  55-65 35-45 - 0-3 0-1 Winrock, 2012 

Fonte: elaborado pelos autores (2012). 
 

2.4. Viabilidade financeira 

  

Para a realização da análise de viabilidade financeira, alguns conceitos precisam ser 

definidos. A taxa mínima de atratividade (TMA), segundo Souza e Clemente (2009) é a 

melhor taxa, com baixo grau de risco, disponível para aplicação do capital em análise. Esta 

taxa representa o mínimo o qual o investidor deseja receber, para investir seu capital em 

determinado projeto de investimento. Outro conceito importante é o valor presente líquido 

(VPL), que segundo Souza e Clemente (2009) é a técnica robusta de análise de investimento 

mais conhecida e mais utilizada. Ela concentra todos os fluxos de caixa futuros na data zero. 

 A taxa interna de retorno (TIR), por definição, conforme Souza e Clemente (2009) 

representa a rentabilidade média do capital investido. Outro conceito importante é o período 

de recuperação do capital, ou payback. Ele ilustra, segundo Souza e Clemente (2009), o 

número de períodos necessários pra o fluxo de benefícios supere o capital investido. 
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 Diante destes conceitos, será verificada a atratividade financeira do projeto de 

implantação dos biodigestores, que consiste em verificar, segundo Souza e Clemente (2009), 

se o fluxo esperado de benefícios, mensurado em valores monetários, superará o valor do 

investimento que originou este fluxo. 

 

3. Aspectos Metodológicos 

  

Esta seção trata dos aspectos relativos à metodologia utilizada, e encontra-se 

organizada em três partes: (i) delineamento da pesquisa; (ii) análise química; e, (iii) análise 

microbiológica e parasitária. 

 

3.1. Delineamento da pesquisa 

 

O trabalho iniciou com a pesquisa teórica, a qual compreendeu levantamento de 

informações técnicas sobre os dejetos dos eqüinos e a possibilidade de geração de biogás a 

partir dos mesmos. Percebeu-se, na literatura, que inexistem trabalhos que analisem a 

viabilidade financeira através dos dejetos destes tipos de animais. 

Então, a parte prática da pesquisa iniciou com a coleta de dejetos de um animal 

eqüino. Estes animais encontram-se numa propriedade rural localizada em São José dos 

Pinhais – PR. Suas alimentações são fornecidas duas vezes ao dia em forma de ração 

balanceadas e durante as horas em que não ficam mantidos nas baias, são solto no pasto. 

Foram realizadas análises química, microbiológica e parasitária (desenvolvidas no 

departamento de Zootecnia, da Universidade Federal do Paraná no Setor de Ciências 

Agrárias, no período de março à maio de 2012)  antes da incubação dos materiais nos 

biodigestores, por fim foram monitorados os parâmetros de cada biodigestor e a formação de 

biogás. Neste sentido, passa-se para a evidenciação da análise química dos dejetos. 

 

3.2. Análise química 

  

Para conhecer o perfil químico do dejeto e da serragem a serem incubados nos 

biodigestores, fez-se necessário a análise dos materiais previamente. Foram analisados: teor 

de umidade (UM), matéria seca total (MS), proteína bruta (PB), nitrogênio (N), resíduo 
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mineral (RM), matéria seca a 65°C e pH.  As análises foram realizadas no Laboratório de 

Nutrição Animal da Universidade Federal do Paraná.  

A quantidade ideal estabelecida para a análise foi de 200g para cada material. Após 

coletado, as amostras foram armazenadas em sacos plásticos e transportadas ao Laboratório, a 

fim de não alterar a umidade do material e evitar a ocorrência de fermentação.  

Para a análise da serragem foi realizada a tritura prévia do material e em seguida a 

moagem final, em que se obtenha um pó bastante fino. Mas para a análise do dejeto de equino 

foi necessário a moagem preliminar entre as duas etapas, pois em sua origem o teor de MS foi 

menos de 85% (SILVA; QUEIROZ, 2004). Os teores de PB e N foram determinados pela 

metodologia de Kjeldahl citado por Silva e Queiroz (2004), ele consiste em três passos 

básicos: digestão da amostra em ácido sulfúrico com um catalisador, que resulta em 

conversão do N em amônia; destilação da amônia em uma solução receptora; quantificação da 

amônia por titulação com uma solução-padrão. Para o cálculo da PB é necessário multiplicar 

o resultado pelo fator 6,25.  

As demais análises foram realizadas pelo método de Weende citado pelos mesmos 

autores. Para determinação de UM e MS total as amostras foram submetidas, individualmente, 

a pré secagem a estufa á 55°C durante 24 horas. Para a análise de RM as amostras foram 

aquecidas à temperatura de 600°C durante 4 horas. Por meio do aquecimento em temperatura 

elevada, todas as substâncias voláteis que se decompõem pelo calor serão eliminadas e a 

matéria orgânica é totalmente transformada em CO2 e H2O (SILVA; QUEIROZ, 2004). 

Assim, passa-se para a parte das análises microbiológica e parasitária dos dejetos. 

 

3.3. Análise microbiológica e parasitária 

 

Foram analisados do dejeto de equino: coliformes totais (CT), presença ou ausência de 

Salmonella sp. e viabilidade de ovos de helmintos. As análises foram realizadas no 

Laboratório de Microbiologia do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI CIC-

PR).  

A quantidade ideal estabelecida para a análise foi de 1 Kg de material. Após o animal 

ter defecado, o dejeto foi recolhido do solo com o auxílio de uma pá estéril disponibilizada 

pelo Laboratório. A amostra foi armazenada em saco plástico estéril, preservada sob 

refrigeração e enviada ao Laboratório no dia seguinte.  
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Para o ensaio microbiológico a determinação de CT foi realizada pela metodologia de 

tubos múltiplos em NMP (número mais provável) / g de MS (IN 62 MAPA apud BIER, 1985 

e SM, 2003); para verificação de Salmonella sp. foi utilizado a metodologia de isolamento e 

identificação  expresso em 10g de MS (IN 62 MAPA apud BIER, 1985 e SM, 2003). 

Para o ensaio parasitológico a viabilidade de ovos de helmintos foi realizada por 

detecção, enumeração e determinação pelo EPA (2003), expresso em número em 4g de 

sólidos totais (ST).  

Foram realizados cinco tratamentos e duas repetições. Os resultados foram 

interpretados por gráficos e tabelas. Em relação ao preparo do biodigestor, depois de realizada 

a análise inicial foi determinada as proporções de dejetos/água e serragem para cada 

biodigestor, conforme Tabela 1. Para determinação do tratamento 1 (T1), assim como para os 

demais tratamentos, o dejeto foi pesado individualmente em baldes de plástico de 1L. Para a 

serragem foi utilizado a mesma metodologia (Figura 1). 

 
 
 
 
Tabela 1 – Proporções de cada tratamento do experimento 

Fonte: elaborado pelos autores (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Pesagem do dejeto. 
Fonte: Arquivo pessoal (2012). 

 
 
 Após o dejeto e serragem serem pesados, foi determinado a quantidade de água para 

cada tratamento. A fim de homogeneizar toda a biomassa, os materiais foram misturados 

manualmente por 3 minutos.  

Tratamento Fezes de Equino Água Serragem 
T1 400g 400ml (100%) 0g 
T2 400g 360ml (90%) 40g (10%) 
T3 400g 320ml (80%) 80g (20%) 
T4 400g 280ml (70%) 120g (30%) 
T5 400g 240ml (60%) 160g (40%) 
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Foram montados dez biodigestores de 1L de plástico com tampa. Estes foram vedados 

com fita de alta fusão, com o objetivo de evitar vazamentos. Para verificar possíveis 

vazamentos os baldes foram testados mergulhando-os em um balde com água, a fim de 

detectar presença de oxigênio (bolhas). Na tampa plástica de cada balde foi feito uma abertura 

para a passagem da mangueira plástica e foi acoplado câmara de pneu de motocicleta para 

conectar à mangueira (Figura 2). Essa mangueira tem conexão com o saco coletor de biogás 

(Figura 3) por meio de uma torneira de três vias (Figura 4). 

A fim de manter a temperatura constante os baldes foram colocados em uma bandeja 

plástica com água em temperatura constante de 40°C, por meio de instalação de termostato 

para aquecimento de aquário (Figura 5). Foi monitorada temperatura, qualificação e 

quantificação de biogás de cada biodigestor, durante três semanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 2 – Passagem de biogás.    Figura 3 – Biodigestor do experimento. 
         Fonte: Arquivo pessoal (2012).         Fonte: Arquivo pessoal (2012). 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

     Figura 4 – Torneira de três vias.              Figura 5 – Biodigestores (temperatura 
           Fonte: Arquivo pessoal (2012).                               controlada). 
                                                                                                   Fonte: Arquivo pessoal (2012). 
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Em relação à qualificação e quantificação do biogás, as análises, tanto qualitativas e 

quantitativas foram realizadas no mesmo momento. Foi feito uma análise por semana, 

totalizando três análises.  

Pela utilização de um kit específico, desenvolvido pela Embrapa, foi avaliada a 

composição do biogás, pela metodologia de análise colorimétrica e por diferença de 

concentração de volume. Para a análise de amônia e gás sulfídrico, a técnica consiste em 

borbulhar o biogás em uma solução analisando colorimetricamente em seguida. Para análise 

de metano e gás carbônico, o biogás também é borbulhado em uma solução, porém a 

concentração é dada pela diferença entre o volume de gás inicial e final (ALFAKIT, 2011). 

As análises colorimétricas (amônia e gás sulfídrico, ou sulfeto de hidrogênio) utilizam um 

sistema de comparação visual com cartela de cores, que através de adaptação ao Biofoto, 

podem ter uma resolução melhor.  As determinações de gás carbônico e metano são realizadas 

por um mini analisador tipo Orsat. À medida que se coletava o biogás para análise junto ao 

Kit, determinava-se por meio de seringas quantos mL havia-se produzido por cada 

biodigestor. 

 

4. Resultados Obtidos 

 

 Os resultados da análise química do dejeto de eqüino e da serragem podem ser 

verificados na Tabela 2.  

 
Tabela 2 – Análise química dos materiais. 

PARÂMETROS (%) 
FEZES EQUINO         SERRAGEM  

Como 
recebido 

Matéria Seca 
Como  

recebido 
Matéria 

Seca 
Umidade 78,29 0 10,00 0 

Matéria Seca Total 21,71 100 90,00 100 

Proteína Bruta 3,27 15,04 12,58 13,98 

Nitrogênio 0,39 2,41 2,02 2,24 

Resíduo Mineral 3,19 14,68 0,90 1,00 

Matéria Seca a 65°C 22,65 - 93,75 - 

pH 7,04 - 5,44 - 

Fonte: elaborado pelos autores (2012). 

 
 O teor de UM do dejeto está de acordo segundo Gonçalves (2005), onde o teor deve 

ser superior a 60% e não ultrapasse 94%, pois após sofrer biodigestão o teor de UM 
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diminuirá. O pH está ideal conforme cita o autor Comastri Filho (1981), entre 6 á 8, tendo 

como ponto ideal o pH 7, isso garantirá o metabolismo das bactérias metanogênicas, que só se 

desenvolvem em pH neutro. O teor de N dos dejetos está esperado conforme os autores que 

citam variações entre 0,7 á 2,3 (WINROCK, 2012; MATOS, 2005; LENZ, s.d.). Mas o teor de 

N da serragem avaliada está com valor superior aos citados pelos autores: 0,06; 0,11 e 0,18 

(MATOS, 2005; LENZ, s.d.), isso influenciou na produção de biogás; os tratamentos que 

continham maiores proporções de serragem houve menor produção de biogás. 

A Tabela 3 mostra os resultados encontrados nas análises microbiológicas e 

parasitárias. A análise de origem era apenas Coliformes Totais, Salmonella sp. e viabilidade 

de ovos de helmintos. Mas ao acaso foi detectado presença de Trichostrongyloides. 

 

Tabela 3 – Análise microbiológica e parasitária. 
Ensaios Microbiológicos e Parasitológicos Resultado Unidade 

Coliformes Totais 3,5 x 10₇ NMP/g de MS 

Salmonella sp. - Teste presença ou ausência Presença 10g de MS 

Viabilidade de ovos de helmintos Ausência n° em / 4g de ST 

Trichostrongyloides 665 ovos 100 g de amostra 
Fonte: elaborado pelos autores (2012). 

 
 
 Em relação às análises microbiológicas e parasitárias, a quantidade de CT encontrados 

nos dejetos foi superior a padronizada segundo Kiehl (2004) como limite: menor que 10 

NMP/g de sólido; a presença de Salmonella sp. na amostra do dejeto foi confirmada. Um 

estudo estima que 80% de todos os cavalos hospedam Salmonella, e mais de 20% deles 

eliminam-a ativamente. A via de transmissão das enterobactérias é a fecal-oral, na maioria das 

vezes, através da ingestão de alimentos ou da água contaminada no próprio manancial (rio, 

lago ou poço) tratada inadequadamente (HIRSH; ZEE, 2003). As condições em que o animal 

é estabulado confirmada sua infecção.  

 Também foi encontrado ovos de Trichostrongyloides que é uma espécie que apresenta 

baixa especificidade parasitária, podendo acometer além de bovinos, outros ruminantes e 

eqüinos (SEQUEIRA; AMARANTE, 2001).  

Em cada tratamento houve variação do biogás produzido. Nos tratamentos 1 e 3 

houve-se maior produção de CH4 (Figura 6 e 7) e o tratamento 5 manifestou menor produção 

(Figura 8); em relação a produção de NH3 o tratamento 2 foi o qual mais obteve produção 

(Figura 9) e em menores quantidades os tratamentos 5 e 4 (Figura 8 e 10); o H2S foi constante 
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em todos os tratamentos e os tratamentos que obtiveram maior e menor produção de CO2 

foram respectivamente o T5 e T3 (Figuras 8 e 7). A média geral de cada gás produzido pode 

ser observada na Figura 11. 

 

 
Figura 6 – Biogás no Tratamento 1.                Figura 7 – Biogás no Tratamento 3.  
Fonte: Elaborado pelo autor.                                              Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 
Figura 8 – Biogás no Tratamento 5.               Figura 9 – Biogás no Tratamento 2. 
Fonte: Elaborado pelo autor.                                   Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 10 – Biogás no Tratamento 4.              Figura 11 – Média geral de produção. 
Fonte: Elaborado pelo autor.                                              Fonte: Elaborado pelo autor.     
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As análises colorimétricas do NH3, H2S, CH4 e CO2 podem ser observadas nas Figuras 

12, 13 e 14, respectivamente. 

Figura 12 – Análise de NH3.   Figura 13 – Análise de H2S.    Figura 14 – Análise de CH4 e  
 Fonte: Arquivo pessoal (2012).           Fonte: Arquivo pessoal (2012).      CO2                
                                                                                                                          Fonte: Arquivo pessoal (2012). 
 

Gonçalves (2005), afirma que se a relação C/N assumir valores muito elevados, o 

processo desenvolve-se lentamente. Pela análise química dos materiais foi possível determinar 

a relação C/N ideal 25:1. No T2, apesar de existir as melhores proporções de água, serragem e 

dejetos, ocorreu uma produção exagerada de NH3 e isso foi tóxico para as bactérias 

metanogênicas, que não produziram muito metano na etapa final de fermentação.   

 Magalhães (1986) afirma que o primeiro biogás produzido é de má qualidade devido a 

impurezas contidas, principalmente o excesso de CO2, isso foi verificado nos tratamentos T2 e 

T5. A Figura 15 mostra a quantidade de biogás produzido respectivamente para cada 

tratamento.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                             
 

Figura 15 – Quantificação do biogás. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Em relação à qualificação do biogás, avalia-se que o tratamento em que houve menor 

produção de biogás foi o T5, conseqüentemente, menor produção de CH4, é uma relação 

direta, conforme aumenta-se o teor de madeira ao processo, diminui a formação de CH4 

(WARTELL, 2009). 

Segundo Carvalho e Nolasco (2006), para executar o cálculo da quantidade de 

toneladas métricas de Biogás/ano provenientes da decomposição anaeróbica do esterco, 

levou-se em consideração o volume de esterco que cada unidade animal gera por dia (10 

kg/dia), o volume de biogás que esse dejeto gera por dia (0,048m3) e a massa específica do 

biogás (1,16kg/m3) (BARRERA, 1993). Assim, tem-se a Equação 1, que apresenta o cálculo 

de toneladas de biogás por ano, considerando um estudo com 50 eqüinos: 

 

                        
000.1

...
/.

MespbiogásBGMdiaTdiasQTAun
AnoBiogásTon =                  [1] 

 

 

 

Em que, 

 QTAun: quantidade total de animais 

Tdias: tempo em dias 

BGMdia: biogás gerado por eqüino por dia 

M.espbiogás: massa específica do biogás 

 

Considerando 50 animais, 365 dias por ano, volume de biogás gerado por eqüino por 

dia de 0,048 m3, massa específica do biogás de 1,16kg/m3, obtêm-se um total de 1,02 

toneladas de biogás por ano. 

Para se executar o cálculo da quantidade de metano produzida por ano em toneladas, 

deve-se utilizar o total de Biogás produzido por ano (equação 1) e o valor correspondente à 

percentagem de metano existente no Biogás (60%) (CARVALHO & NOLASCO, 2006). 

Assim, tem-se a Equação 2. 

 

                                    %60.//. anoTonbiogásAnoMetaoTon =                              [2] 

 

Considerando a propriedade com 50 animais e geração de 1,02 toneladas de biogás por 

ano, obtêm-se 0,612 toneladas de metano/ano. Para calcular o volume total de biogás 
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produzido por ano, deve-se considerar que cada eqüino gera, em média, 10 kg de esterco por 

dia. O volume de biogás que esse esterco produz que é de 0,048m3 e o volume de CH4 

presente no biogás é 60% (BARRERA, 1993). Assim, tem-se a Equação 3: 

 

 

                        4.../. 3
4 PCHTdiasBGMdiaQTAunmêsmtotalCHV =                           [3] 

 

Em que, 

QTAun: quantidade total de animais 

BGMdia: quantidade de esterco dia 

Tdias: tempo em dias 

PCH4: percentagem de CH4 

 

 

 Considerando 50 animais, quantidade de esterco por dia de 500 Kg, 30 dias e 60% de 

percentual de CH4, e 0,048m3 de biogás por Kg de dejetos, obtêm-se 21.600m3 CH4/mês. 

Segundo Quadros (2009), para calcular a quantidade de energia elétrica produzida em 

um mês e sua viabilidade, deve-se considerar o total de esterco por dia (500 Kg), o potencial 

de produção de biogás para cada Kg de esterco dessa espécie (0,048m3/biogás), a quantidade 

de biogás total em 30 dias, a equivalência energética (1m3 biogás = 5,5 KWh) e o preço de 

compra de KWh gerado por biogás pela Empresa de energia elétrica, que segundo Prati 

(2010), o preço médio pago pela empresa por este tipo de energia é R$ 0,17585 por KWh 

gerado. 

Assim, a primeira receita advinda da implantação do biodigestor é a venda da energia. 

Para obter-se o valor, multiplicam-se os 500 Kg de dejetos gerados pelo 0,048m3/biogás, 

chegando a uma geração de 24m3 de biogás/dia, ou 720 m3 de biogás/mês. Sabendo que cada 

m3 de biogás equivale a 5,5 KWh, têm-se 3.960 KWh/mês, e multiplicando por R$ 0,17585 

(valor do KWh), chega-se a geração de caixa equivalente à R$ 696,67 mensais. 

Outra receita advinda da geração da energia alternativa é a venda dos créditos de 

carbono. Segundo Prati (2010), cada tonelada de dióxido de carbono é comercializada ao 

valor de $ 12,98 euros. Para a conversão, utiliza-se como base a produção de metano. Para a 

geração de 1 tonelada de dióxido de carbono são necessárias 64,9 m3 de metano. Conforme 

dados anteriores, serão gerados 21.600m3 CH4/mês. Convertendo em toneladas de dióxido de 
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carbono, tem-se 332,8 toneladas. Se forem comercializadas a $ 12,98 euros cada, $ 4.320,00 

euros totais. Considerando cotação de R$ 2,49 por euro, têm-se R$ 10.756,80 mensais. 

Segundo Prati (2010) para o dimensionamento de uma planta de geração de energia 

elétrica a partir do biogás deve-se analisar os seguintes procedimentos: Estimação da 

quantidade de dejetos, para o caso de biodigestores; Analise e correção da qualidade dos 

dejetos; Escolha do biodigestor a ser implantado; Dimensionamento do biodigestor;· 

Estimação da quantidade de biogás gerada; Analise da qualidade do biogás produzido; Tipo 

de conversão de energia a ser implantado; Estimação da quantidade de energia elétrica gerada 

e; Análise do destino da energia elétrica produzida. 

Para a análise da viabilidade financeira da instalação do biodigestor, será considerada, 

conforme fundamentação apresentada, a análise da geração dos fluxos de caixa, considerando 

as entradas (venda da energia), saídas (custos e despesas necessárias para a geração da energia 

e manutenção dos animais) e investimentos iniciais (compra e implantação do biodigestor). 

As entradas do fluxo de caixa são as receitas com vendas de energia elétrica e crédito 

de carbono. As saídas são o custo com dois empregados, responsáveis por captar os dejetos e 

colocá-los o biodigestor, assim como gerenciar a produção do mesmo. Para estes, considerar-

se-á o pagamento de um salário de R$ 1.000,00, custas com Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (8%), dois Vales-Transporte diário no valor de R$ 2,50 cada e Vale-Refeição no valor 

de R$ 9,00 por dia. Além disso, foram estimador custos com manutenção mensal do 

biodigestor e despesas extras (comercialização, etc.) de R$ 2.500,00 por mês. 

O investimento inicial compreende um gerador, com potência de 100kVA (80kW), 

para gerar a energia elétrica, a partir do biogás, e custo, segundo Prati (2010), 

aproximadamente R$ 95.000,00. Além disso, é necessária a instalação de uma lagoa de 

sedimentação. Esta lagoa é o local onde acumulam-se os biofertilizantes (dejetos quando 

viram líquidos). O custo aproximado para implantação é de R$ 4.000,00. O custo para 

dimensionamento do biodigestor depende do seu tamanho. Segundo Prati (2010), o custo é de 

R$ 150,00 por m3. Considerando uma produção diária de 500 Kg de dejetos, multiplicando 

pelos 0,048 e pelos 60% (produção de biogás por Kg e percentual de dióxido de carbono), 

têm-se 14,4 m3 por dia de biogás. É necessário que ele permaneça por 30 dias armazenado, 

para então ser transformado em energia. Portanto, precisa-se de um tamanho de 432 m3 

.Multiplicando pelo custo de R$ 150,00 para implantação, o custo total do biodigestor é de R$ 

64.800,00.  Além destes custos, estima-se um custo, segundo Prati (2010) de R$ 15.000,00 
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para infraestrutura geral. Neste contexto, a Tabela 4 ilustra o resumo dos investimentos, 

entradas e saídas do projeto. 

 

Tabela 4 – Investimento, entradas e saídas 
Investimentos Entradas Saídas 

Gerador  R$         95.000,00  Venda Energia  R$            696,67  Salário  R$         2.000,00  

Lagoa  R$           4.000,00  Crédito de Carbono  R$       10.756,80  Encargos  R$         1.000,00  

Biodigestor  R$         64.800,00  Manutenção  R$         2.500,00  

Infraestrutura  R$         15.000,00  
    Total  R$       178.800,00  Total Mensal  R$       11.453,47  Total Mensal  R$      5.500,00  

Fonte: elaborado pelos autores (2012). 

 

O próximo passa para a análise compreende a elaboração do fluxo de caixa. Neste 

sentido, a Tabela 5 ilustra o fluxo de caixa do projeto, para os 4 primeiros meses. 

 

   Tabela 5 – Fluxo de caixa do projeto 

Mês 0 1 2 3          4         ... 

Investimento  R$ 178.800,00   R$          -     R$               -     R$               -     R$               -    

Entradas  R$                 -     R$ 11.453,47   R$ 11.453,47   R$ 11.453,47   R$ 11.453,47  

Saídas  R$                 -     R$ 5.500,00   R$ 5.500,00   R$ 5.500,00   R$ 5.500,00  
Geração de 
Caixa -R$ 178.800,00   R$ 5.953,47   R$ 5.953,47   R$ 5.953,47   R$ 5.953,47  

     Fonte: elaborado pelos autores (2012). 
 

 O payback simples ocorre em 30 meses, ou seja, o investimento inicial é recuperado 

no 30º. mês, sem considerar o custo do dinheiro no tempo. Para o calcula da taxa interna de 

retorno (TIR) e o valor presente líquido (VPL), será considerado um tempo de vida útil do 

biodigestor de 5 anos. Neste sentido, o projeto de fluxo de caixa possui 5 anos. Neste projeto, 

não são considerados reajustes nem dos valores de energia e crédito de carbono, assim como 

dos salários.  

 Com vistas à estas considerações, e fixando uma TMA de 1% ao mês ou 12% ou ano, 

o valor do VPL é R$ 88.838,47. Já, a TIR deste projeto é de 31,52%. Obtêm-se, neste sentido, 

um índice de payback/N de 0,5 (risco médio), um índice TMA/TIR de 0,38 (risco baixo 

médio). Diante do risco baixo médio e médio, e um VPL positivo de R$ 88.838,47, pode-se 

afirmar que o projeto de geração de energia a partir de dejetos de eqüinos é recomendável. 
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5. Considerações Finais 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a viabilidade financeira da implantação de 

biodigestores para geração de energia através de dejetos de eqüinos. Além deste, os objetivos 

específicos resumiram-se em: analisar as características (químicas, microbiológicas e 

parasitárias) dos dejetos e verificar opções para tratamentos dos mesmos. 

Em relação à análise financeira, diante de um índice de payback/N de 0,5 (risco 

médio), um índice TMA/TIR de 0,38 (risco baixo médio) e de um VPL positivo de R$ 

88.838,47, pode-se afirmar que o projeto de geração de energia a partir de dejetos de eqüinos 

é recomendável.  

Este VPL positivo deve-se, em grande parte, não da comercialização da energia 

elétrica produzida pelo biodigestor, mas pelo comércio de créditos de carbono da geração do 

dióxido de carbono no processo de geração do biogás. Percebe-se que aproximadamente 94% 

da geração das receitas provenientes deste projeto vêm desta comercialização.   

 Em relação aos objetivos específicos do trabalho, os resultados das análises químicas 

das fezes de eqüino foram 78,29% de umidade; 21,71% de MS total; 3,27% de PB; 0,39% de 

N e pH 7,04. Enquanto que da serragem, que posteriormente foi incorporada à biomassa, foi 

10% de umidade; 90% de MS total; 12,58% de PB; 2,02 de N e pH 5,44. Nas análises 

microbiológicas e parasitárias foi encontrado valor de 3,5 x 10₇ de Coliformes Totais e 

presença de Salmonella sp. Com este trabalho foi possível conhecer os parâmetros químicos, 

microbiológicos e parasitários da biomassa e mensurar a produção de biogás a partir de 

dejetos de eqüino. 

 Para trabalhos futuros, recomenda-se analisar a viabilidade da implantação do 

biodigestor utilizando os dejetos de outros animais, como foi o foco deste trabalho (a 

literatura, em geral, trata da utilização dos dejetos de suínos), ampliando o conhecimento 

nesta área da ciência. 
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