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Debulhar o trigo 
Recolher cada bago do trigo 

Forjar no trigo o milagre do pão 
E se fartar de pão 

 
Decepar a cana 

Recolher a garapa da cana 
Roubar da cana a doçura do mel 

Se lambuzar de mel 
 

Afagar a terra 
Conhecer os desejos da terra 

Cio da terra, a propícia estação 
E fecundar o chão 

 
Chico Buarque 

 
‘Sou beradeiro da beira do rio, da beira do asfalto, da beira do mar...’ 

 
Rafael Altomar (Beradelia) 

 
Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. 

 
Paulo Freire 
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RESUMO 

 

 
 

O objetivo do presente trabalho foi caracterizar o biofertilizante à base de esterco bovino produzido em 
meio anaeróbico através de análises bacteriológicas, parasitológicas, químicas, física, físico-químicas com testes 
agronômicos na Alface tipo americana variedade Kaiser (Lactuca   sativa  L.). O biodigestor é um modelo 
elaborado pelo Grupo de Pesquisa em Energia Renovável Sustentável - GPERS. O experimento foi conduzido no 
município de Porto Velho, estado de Rondônia. Os resultados revelaram que o biodigestor apresentou fragilidade 
quanto ao tipo de vedação. O biofertilizante foi caracterizado como tendo baixa fertilidade quando comparado 
com biofertilizantes à base de lodo de esgoto. Já quando comparado à biofertilizantes também à base de esterco 
bovino, esta na média. Os parâmetros físicos e físico-químico também se encontram na média. Quanto à 
composição química de metais pesados, estão dentro padrões exigidos pela legislação vigente. Os tratamentos 
com 2,4 e 6 litros por m2 estimularam o desenvolvimento da Alface com relação à testemunha. No entanto não 
diferenciam estatisticamente entre si de forma drástica. Neste caso é recomendado o uso de doses maiores, desde 
que sejam testados especificamente para cada cultivo.  

 
 

Palavras - chave: Agricultura Familiar; Biodigestor anaeróbico; Lectuca sativa L. 
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ABSTRACT  

 

 

  
 The objective of the present work was characterized by biofertilizer based on bovine manure 
produced in anaerobic medium by bacteriological, parasitological, chemical, physical, physical-chemical 
analyzes with agronomic tests on the American Kaiser variety lettuce (Lactuca sativa L.). The biodigester is a 
model developed by the Research Group on Sustainable Renewable Energy - GPERS. The experiment was 
conducted in the municipality of Porto Velho, state of Rondônia. The results showed that the biodigester 
presented fragility regarding the type of seal. The biofertilizer was characterized as having low fertility when 
compared to biofertilizers based on sewage sludge. Compared to biofertilizers also based on bovine manure, this 
is on average. Physical and physical-chemical pattern are also found in the media. As for the chemical 
composition of heavy metals, they are within the standards required by current legislation. The treatments with 
2,4 and 6 liters per m2 stimulated the development of lettuce in relation to the control. However, we do not 
differentiate statistically from one another drastically. In this case the use of larger doses is recommended, 
provided it is tested specifically for each crop. 
 
 Keywords: Family Agriculture; Anaerobic Biodigestor; Lectuca sativa L. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 
 

A economia da região Norte do Brasil é constituída basicamente por atividades ligadas 

ao setor primário, com destaque para o extrativismo (vegetal, animal e mineral) e 

agropecuária (SOARES, 2009).  

O Brasil é caracterizado por possuir uma agricultura familiar, o que corresponde 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE a 70% dos alimentos 

consumidos no País (IBGE, 2006) incluindo a região norte.  

Rondônia faz parte dos estados que abriga a floresta amazônica, o mesmo vale para 

capital Porto Velho. Ambos estão inseridos no arco do desmatamento (fronteira agrícola que 

avança sobre a floresta). Os estados de Mato Grosso, Acre, Amazonas e Pará também fazem 

parte desse contexto (FEARNSIDE, 2010).  

Dada a importância da agricultura familiar e a relevância do Bioma Amazônico na 

manutenção do ecossistema, o investimento e incentivo a políticas públicas são de extrema 

importância para o desenvolvimento regional Norte de forma sustentável, principalmente no 

que tange à tecnologia agrícola, que é reduzida na região (SOUZA FILHO et al; 2004).  

A produção de biodigestores com foco no biogás para geração de energia e o 

aproveitamento de seu resíduo como o fertilizante orgânico (biofertilizante) para o 

provimento da agricultura familiar faz parte de uma estratégia que gera renda promovendo o 

desenvolvimento sustentável da região o que torna uma importante ferramenta para apoiar 

práticas agroecológicas (PEREIRA et al; 2014).  

 Os agricultores, especialmente aqueles de pequenas comunidades, se quiserem 

diminuir custos e adotar práticas mais sustentáveis, precisam considerar fontes naturais de 

energia e insumos em substituição aos mais conhecidos como o diesel, a gasolina, o álcool e 

fertilizante químicos, entre outros disponíveis no mercado.    

Ao aproveitar essas fontes naturais de biofertilizante e energia, o agricultor pode 

melhorar não só sua forma de trabalhar, mas também contribuir para a sustentabilidade 

ambiental (GRAZIANO 1982; EHLERS 1996; ASSIS et al, 2002).  

No entanto o campo de pesquisa nessa área ainda é muito tímido no que tange a 

padrões, composição e efeitos nutricionais em diferentes cultivos bem como a fonte do 

insumo para produção de biofertilizantes. Assim se torna indispensável a motivação de 

estudos e testes em sistemas que subsidiam essa demanda, dada a sua ampla variabilidade 

(KANO et al, 2011).  
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 Pesquisas como esta contribuem para o banco de informações disponíveis a outros 

pesquisadores e aos agricultores interessados em melhorar sua produção agropecuária. Foi 

objetivo desta pesquisa caracterizar o biofertilizante de origem bovina em sua forma química, 

sanitária e agronômica. Estão disponíveis nos capítulos que se seguem, uma revisão sobre a 

agricultura familiar, biodigestores, biofertilizante, e o uso em hortaliças. O capitulo terceiro, 

corresponde à metodologia utilizada. O quarto e ultimo capitulo trata da discussão sobre a 

qualidade sanitária do biofertilizante, sua caracterização química, física e físico-química e 

ainda sua aplicação em cultivo de alface.  

  

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar o biofertilizante de origem bovina produzido em biodigestor adaptado para 

utilização na agricultura.  

 

1.1.1 Objetivos Específicos 

 

 Quantificar e qualificar a presença de coliformes termotolerantes no biofertilizante 

produzido em biodigestor adaptado antes e depois do processo de biodigestão; 

 Caracterizar o biofertilizante depois do processo de biodigestão produzido em 

biodigestor de pequena dimensão através de análises químicas, física e físico-

químicas; 

 Identificar a presença/ausência ovos/cistos de helmintos no biofertilizante produzido 

em biodigestor adaptado antes e depois do processo de biodigestão; 

 Identificar os efeitos produtivos na Alface (Lactuca sativa. L.) após aplicação do 

biofertilizante no solo em doses crescentes.  
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CAPÍTULO 2: REVISÃO BILIOGRÁFICA  

 
2.1 ARCABOUÇO LEGAL  

 

Na ausência de uma normativa que regulamente a produção de biofertilizante de origem 

bovina, a Resolução CONAMA nº375, de 29 de Agosto de 2006 que define critérios e 

procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de 

esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras providências, foi utilizada como 

subsidio para o desenvolvimento desta pesquisa no que se refere a avaliação da qualidade 

sanitária dos produtos gerados a partir desse insumo (BRASIL, 2006b). 

A inexistência da regulamentação de todo o processo de produção de biofertilizante até 

seu uso final faz com que sua utilização seja indiscriminada. Fator altamente relevante uma 

vez que patógenos de biofertilizante com base de esterco bovino e lodo de esgoto podem ser 

potencialmente diferentes já que suas origens são também diferentes. 

Portanto uma regulamentação de todo o processo de produção se torna indispensável 

para a sanidade tanto dos cultivos como para a saúde humana. 

Os estabelecimentos que desenvolvem a agricultura, principalmente a de familiar são 

foco desta pesquisa como fonte do insumo para produção de biofertilizantes, uma vez que o 

uso deste é uma alternativa ao uso de substâncias químicas utilizadas nas lavouras como o 

NPK (nitrogênio, fósforo e potássio). Os locais escolhidos para tal seguiram os padrões 

segundo a Lei nº 11.326 de 24 de julho de 2006 onde estabelece as ‘diretrizes para a 

formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 

Rurais’ que diz em seu artigo 3º que: 

 
[...]considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica 
atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - 
não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - 
utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha renda familiar 
predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio 
estabelecimento ou empreendimento; IV - dirija seu estabelecimento ou 
empreendimento com sua família (BRASIL, 2006a).  

 
O Decreto nº 4.954, de 14 de Janeiro de 2004. que aprova o Regulamento da Lei 

no 6.894, de 16 de dezembro de 1980, que dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção 

e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, ou biofertilizantes, remineralizadores e 
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substratos para plantas destinados à agricultura, (Redação dada pelo Decreto nº 8.384, de 

2014), descreve em seu Art 2º inciso VI, o biofertilizante como sendo um:  

 
[...] produto que contém princípio ativo ou agente orgânico, isento de substâncias 
agrotóxicas, capaz de atuar, direta ou indiretamente, sobre o todo ou parte das 
plantas cultivadas, elevando a sua produtividade, sem ter em conta o seu valor 
hormonal ou estimulante (BRASIL, 2004).  
 

A Lei no 10.831, de 23 de Dezembro de 2003 que dispõe sobre agricultura orgânica e 

dá outras providências define um sistema orgânico de produção agropecuária sendo:  
 

[...] todo aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do 
uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade 
cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e 
ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de 
energia não-renovável, empregando, sempre que possível, métodos culturais, 
biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a 
eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, 
em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, 
distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente (BRASIL, 2003).  

 

Em seu parágrafo primeiro do Artigo 1º descreve a finalidade de um sistema de 

produção orgânica da seguinte forma: 

 
I – a oferta de produtos saudáveis isentos de contaminantes intencionais; 
II – a preservação da diversidade biológica dos ecossistemas naturais e a 
recomposição ou incremento da diversidade biológica dos ecossistemas modificados 
em que se insere o sistema de produção; 
 III – incrementar a atividade biológica do solo; 
 IV – promover um uso saudável do solo, da água e do ar, e reduzir ao mínimo todas 
as formas de contaminação desses elementos que possam resultar das práticas 
agrícolas; 

  V – manter ou incrementar a fertilidade do solo a longo prazo; 
VI – a reciclagem de resíduos de origem orgânica, reduzindo ao mínimo o emprego 
de recursos não-renováveis; 
VII – basear-se em recursos renováveis e em sistemas agrícolas organizados 
localmente; 
VIII – incentivar a integração entre os diferentes segmentos da cadeia produtiva e de 
consumo de produtos orgânicos e a regionalização da produção e comércio desses 
produtos; 
 IX – manipular os produtos agrícolas com base no uso de métodos de elaboração 
cuidadosos, com o propósito de manter a integridade orgânica e as qualidades vitais 
do produto em todas as etapas (BRASIL, 2003).  
 

Os Artigos 10 e 11 dessa mesma lei, descrevem o seguinte: 

 
Art. 10. Para o atendimento de exigências relativas a medidas sanitárias e 
fitossanitárias, as autoridades competentes deverão, sempre que possível, adotar 
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medidas compatíveis com as características e especificidades dos produtos 
orgânicos, de modo a não descaracterizá-los. 
Art. 11. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, definindo as normas técnicas 
para a produção orgânica e sua estrutura de gestão no âmbito da União, dos Estados 
e do Distrito Federal (BRASIL, 2003).  

 

2.2 SUSTENTABILIDADE NA AGRICULTURA  

 

Ainda é muito recente o reconhecimento internacional do papel desempenhado pela 

agricultura familiar no desenvolvimento econômico e social. O Banco Mundial, Nações 

Unidas, entre outros, reconhecem que a agricultura familiar é fundamental para a produção de 

alimentos de base como feijão, arroz, leite, carne, etc, no sentido de garantir segurança 

alimentar e nutricional estruturando e fortalecendo social e economicamente o Estado e as 

regionais que é o ator central da manutenção do ecossistema. Este reconhecimento raramente 

aparece na construção de arranjos e estruturas institucionais que permitem um tratamento 

diferenciado nas políticas públicas e nas relações com os Estados. O que ocorre na maioria 

dos países em desenvolvimento são a priorização de políticas públicas, instrumento e quadros 

voltados a empresas e organizações comerciais que são fundamentalmente orientados para a 

produção em grande escala de commodities agrícolas (BATEMAN & BROCHARDT, 2013).  

Segundo o Censo Agropecuário 2006, são 4 milhões e 368 mil estabelecimentos de 

agricultura familiar que, no Brasil, representam 84,4% do total de estabelecimentos, 

produzindo cerca de 70% dos alimentos consumidos no País, em apenas 24,3% da área 

ocupada (IBGE, 2006). 

A agricultura familiar caracteriza-se pelo objetivo de subsistência e pela diversidade 

produtiva que inclui hortaliças, leguminosas, roçados, pequenas criações de animais, 

fruticultura, extrativismo vegetal e animal, em combinações específicas que dependem das 

características locais em que este núcleo se insere (CAZELLA, BONNAL & MALUF, 2009). 

A agricultura familiar é responsável pela geração de renda e manutenção das famílias nas 

áreas rurais. A pluriatividade é o que garante o sustento em períodos sazonais que a 

complementam durante o ano com produtos diversos (LOPES & CAVALCANTE, 2013).  

O Brasil possui condições excepcionais para atender à expansão da demanda mundial 

por alimentos dada à competitividade de suas cadeias do agronegócio, e outras matérias-

primas. Essa cadeia tem caráter estrutural e deve ser particularmente importante nos próximos 

vinte ou trinta anos. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste vêm crescendo 

sistematicamente acima da média nacional. A forte heterogeneidade e estruturas arcaicas 
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dominam o semi-árido e o interior da Amazônia. São barreiras que precisam ser vencidas 

(LOPES & CAVALCANTE, 2013; CONFERÊNCIA NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 2012).  

A pesquisa feita por Souza Filho et al (2004), deixa claro a baixa representatividade do 

acesso a assistência técnica e tecnologia no Brasil com porcentagens muito baixas para a 

região Norte com  5,7%  (Tabela 1). Quando comparados o uso de energia elétrica, uso de 

adubos e conservação do solo, a região Norte apresenta os menores índices. Já o que trata do 

uso de forças mecânicas, animal e manual a região Norte se destaca no uso de forças manuais 

com 87% em comparação com a região Sul com 14,3%.  

O que se observa é que a região Norte possui pouca assistência técnica e pouco acesso à 

tecnologia. Tais índices caracterizam ainda mais a agricultura familiar da região Norte como 

sendo precária, com pouco acesso a recursos tendo seus trabalhos basicamente manuais e com 

pouca preocupação em se conservar o solo.  

 
Tabela 1: Agricultores familiares com assistência técnica e acesso a tecnologia, apresentados em %. 

 

Região 
Utiliza 

Assistência 
técnica 

Usa energia 
elétrica 

Uso de força nos trabalhos 
Usa adubos e 

corretivos 

Faz 
conservação 

do solo Só animal Só mecânica ou 
mec. + animal Manual 

Nordeste 2,7 18,7 20,6 18,2 61,1 16,8 6,3 
Centro-

oeste 24,9 45,3 12,8 39,8 47,3 34,2 13,1 

Norte 5,7 9,3 9,3 3,7 87,1 9,0 0,7 

Sudeste 22,7 56,2 19,0 38,7 42,2 60,6 24,3 

Sul 47,2 73,5 37,2 48,4 14,3 77,1 44,9 

Brasil  16,7 36,6 22,7 27,5 49,8 36,7 17,3 

 
Fonte: Adaptado de Souza Filho et al (2004). 

 

A região Norte possui um desenvolvimento lento, uma vez que há limitações para o 

acesso de tecnologias como já descrito acima por Bateman & Brochardt (2013) que diz que as 

políticas públicas e seus instrumentos são projetados para empresas e organizações focadas na 

produção em grande escala objetivando os commodities agrícolas, ficando a agricultura 

familiar em segundo plano. Porto Velho esta inserida nesse contexto. Como mostram os 

dados do Censo 2006 que descreve Rondônia com 76.419 o total de estabelecimentos que não 

obtiveram financiamento ficando atrás apenas do Pará com 203.885. O mesmo documento 



21 

 

revela que os estabelecimentos com uso de adubação, por principais produtos utilizados, neste 

caso esterco de gado,/ou urina animal, em Rondônia chega a 1.159 em contraste com o Pará 

que utiliza 7.559. Ou seja, o estado de Rondônia utiliza muito pouco insumo de origem 

bovina, o que poderia ser de grande ajuda na redução de contaminação ambiental de acordo 

com realidade da pecuária na região, em razão do numero de cabeças de gado no estado 

chegar a 8.490.822, valor esse acima de todos os estados da região norte exceto o Pará com o 

13.354.858 cabeças de gado.  

No caso da agricultura familiar Castro (2013) observa como um segmento importante 

para a agropecuária regional ao se constatar a sua expressiva participação no total do valor da 

produção agropecuária em todos os estados da região. Em quatro dos sete estados da região, a 

agricultura familiar é responsável por mais de 50% do valor da produção agropecuária total 

do estado, sendo Pará, Rondônia, Tocantins e Acre.  

Assim é mais do que dever não só do governo, mas também da sociedade e da própria 

academia promover pesquisas que possam subsidiar o desenvolvimento da agricultura 

familiar da região no sentido de criar e testar novas tecnologias sustentáveis adaptadas a 

realidade local, gerando renda, preservando a cultura e o meio ambiente. Pesquisas como esta, 

focadas no melhoramento de boas práticas no campo, são realizadas de forma insuficiente, o 

que pode ser oriundo de uma produção hegemônica vigente (MELLO et al, 2006).  

A qualidade do alimento e a contaminação do ambiente foi uma preocupação deixada 

em segundo plano por muito tempo, e ainda é, quando se trata da região Norte. Muito 

recentemente surgiu a necessidade de estudar o sistema de produção de forma integrada e 

produtiva agregando a questão social e ambiental. A preocupação com a saúde e a qualidade 

do ambiente são fatores que contribuem para o fomento de práticas sustentáveis no campo 

(ROBEIRO et al, 2001). Essa prática contribui muito para a sustentabilidade de um sistema 

agrícola. Promover pesquisas fundamentadas em conhecimentos empíricos de modo que se 

proporcione uma vida mais digna aos agricultores familiares, aumentando sua renda com boas 

práticas que conduzam a uma alimentação saudável sem degradar o ambiente se torna um 

principio fundamental nos dias de hoje.  

Um dos principais fatores ambientais e de sanidade alimentar é o uso de químicos 

(agrotóxicos) utilizados com a função de inseticidas que são incorporados pelos vegetais e que 

são repassados aos que o consomem. Outro fator é o uso do composto nutricional para as 

plantas onde estas incorporam apenas três nutrientes NPK (nitrogênio, fósforo e potássio), 
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fazendo com que os indivíduos cresçam aparentemente bem, mas com a saúde comprometida 

(PENTEADO, 2007).  

Um texto técnico científico da ANVISA revela:  

 
Entre 2001 e 2004 foram analisadas quatro mil amostras de alimentos. O resultado 
mostrou que 28% possuíam algum problema. Entre as amostras irregulares, 83% dos 
desvios se referiam ao uso de produtos não autorizados para determinada cultura. 
Isso significa que o agricultor utilizou o agrotóxico sem orientação e sem saber qual 
a quantidade adequada para aquela aplicação. No restante dos casos os problemas 
estavam na quantidade de resíduos de agrotóxicos encontrados acima dos níveis 
permitidos pela legislação (ANVISA, 2005).  
 

É possível analisar que os agricultores utilizam produtos químicos indiscriminadamente 

sem qualquer tipo de orientação. Como ressalva a essa realidade, considera-se como primeiro 

passo para mudar o sistema, a substituição desses químicos por produtos naturais (MELLO et 

all, 2006). A produção de biofertilizante é um bom modelo a ser seguido como fonte 

alternativa de insumo, por se tratar de um produto de fermentação natural, sem qualquer 

aditivo, com a simples mistura de água e esterco fresco, seja ele bovino, caprino, suíno ou até 

mesmo vegetal e esgoto. Por observância da lei, no Brasil, o esgoto é o único insumo que 

possui regulamentação em seu processo de produção. Para tanto se torna essencial a 

promoção de estudos para os outros insumos principalmente para a região Norte, 

especificamente o estado de Rondônia que é considerado um dos maiores produtores de carne 

do país. Em reportagem no site oficial do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

– MAPA revela:  
O Estado de Rondônia exportou, em 2012, 208,2 mil toneladas de carne bovina e 
35,3 mil toneladas de miúdos para 31 países, totalizando em R$ 2,5 bilhões. 
Rondônia participa com uma fatia de 20% de toda a carne bovina exportada pelo 
Brasil (MAPA, 2013). 
 

O estado de Rondônia, assim como a região de Porto Velho possui alta 

representatividade de produção bovina, o que leva a outra problemática ambiental que trata da 

contaminação do solo e das águas pelo contato direto excessivo de esterco contaminado.  

A manipulação desses dejetos pode ser responsável pela poluição tanto de águas 

subterrâneas como superficial, do solo e ainda pela emissão de gases com alto potencial de 

causar efeito estufa devido ao alto teor de matéria orgânica e patógenos (MACHADO, 2011). 

Brasil (2006b) descreve o biodigestor como um equipamento redutor de patógenos. De acordo 

com Dalmazo et al (2009) é possível eliminar até 80% da carga orgânica dos dejetos e 
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redução de odores. Orrico Junior et al (2010) em sua pesquisa demonstra  ser possível 

eliminar 100% de patógenos como organismos termotolerantes.  

A principal fonte de poluição das águas nos países com grande produção de carne 

bovina como Brasil, Argentina, Estados Unidos e Austrália, é provocada por efluentes 

provenientes da produção animal, o que supera até os índices industriais (UTEMBERGUE et 

al, 2013b).  

Dessa forma o biodigestor atua como uma alternativa para sanar ou diminuir as 

problemáticas expostas, voltadas para a agricultura no Brasil, uma vez que é a familiar quem 

possui maior representatividade, porém, menos recursos, contrapondo a agricultura 

convencional que é menos representativa e com mais recursos, que por conseqüência é quem 

mais provoca degradação ambiental (LOCATELI, 2003).  

Os benefícios provenientes do uso do biodigestor aplicados na agricultura familiar são 

muitos. Podem-se citar melhoramentos de cunho ambiental, social e econômico, tais quais é 

possível descrever redução de contaminantes no ambiente por patógenos que podem 

comprometer a saúde humana e animal, bem como contaminação do solo e de recursos 

hídricos; redução do uso de agrotóxicos; redução de insumos químicos e promoção de sua 

agregação aos orgânicos; fomento a economia do agricultor familiar uma vez que é possível 

reduzir custos sobre insumos agrícolas, como a utilização diversificada do biogás (cozer, 

iluminação, etc); fomento ao bem estar dos animais assim como dos indivíduos que atuam 

diretamente com tais atividades e sanidade do meio ambiente (KARNOPP, 2004).  

O processo de biodigestão busca controlar o processo de decomposição da matéria 

orgânica que ocorre naturalmente no ambiente, para diversos beneficiamentos. A Figura 1 

simula como ocorre esse processo no ambiente controlado. O esterco de vacas em 

confinamento quando não tratado pode contaminar o solo diretamente com patógenos, que por 

sua vez pode contaminar vegetais se em contato direto (UTEMBERGUE et al, 2013a) , mas 

também pode contribuir com nutrientes produzidos a partir da biodigestão aeróbia 

(MENESES JUNIOR et al, 2007). O gás metano é liberado pela flatulência das vacas e pelo 

material em decomposição, o que pode ser um agravante em razão do alto índice de produção 

pecuária na região, como referenciado anteriormente. Quando o esterco de vaca é colocado 

em tratamento por biodigestão anaeróbia o biogás poderá ser queimado transformando este 

em uma forma menos agressiva, ou seja, em CO2 (MORET et al, 2014).  O esterco após o 

processo de digestão se apresenta em uma forma mais absorvível pela planta, transformando-

se em um fertilizante orgânico. Caso a digestão anaeróbia ocorra corretamente tal composto 
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estará livre de patógenos podendo ser aplicado diretamente no solo ou via foliar para cultivos 

como por exemplo, de hortaliças.  
 

Figura 1: Ciclo sustentável do biofertilizante no ambiente.  
 

 
 

Fonte: (MORET et al, 2014; MENESES JUNIOR et al, 2007; UTEMBERGUE et al, 2013a).  

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DOS BIODIGESTORES ANAERÓBIOS E DOS 

BIOFERTILIZANTES 

 

2.3.1 Biodigestores Anaeróbios 

 

O processo de geração de biogás/biofertilizante se popularizou na década de 70 em 

meio a aumentos de preços da energia e preocupações com o impacto negativo de 

combustíveis fósseis no aquecimento global, desde o destaque da biodigestão anaeróbica em 

1776 (KNOA, 2014; AHRING, 2003). Desde então surgem novas propostas de biodigestores 

adaptados a fim de sanar tais objetivos. A maior parte da pesquisa sobre biodigestores 

anaeróbios tem sido dedicada à avaliação da sua estabilidade com o objetivo de reduzir a sua 

patogenicidade, redução de odores e decomposição (KNOA, 2014). Os mais utilizados 

atualmente correspondem aos modelos Indianos, Chinês, Lagoa coberta (Canadense), de alto 



25 

 

rendimento e Digestor Anaeróbio de Fluxo Ascendente – DAFA (Upflow Anaerobic Sludge 

Blanket - UASB). Todos funcionam com mecanismo de lacre hermético com promoção do 

ambiente anaeróbio (PALHARES & GEBLER, 2014). 

 O principio básico de formação e montagem de um biodigestor consiste em câmara 

fechada hermeticamente onde é colocado material orgânico para decomposição, adaptado de 

tal forma que possa capturar o gás emitido e seu resíduo ou produto é rico em nutrientes 

podendo ser utilizado para fins de nutrição de cultivos (OLIVER, 2008).  

 Para que o sistema funcione hermeticamente é necessária a promoção das condições 

anaeróbias que nada mais é do que um processo biológico natural que ocorre na ausência de 

oxigênio molecular que em consorcio de diferentes tipos de microrganismos interage 

estreitamente para promover a transformação de compostos orgânicos complexos em produtos 

mais simples, resultando, principalmente, nos gases metano e dióxido de carbono. 

(BRANCOLI, 2014). A otimização da degradação da matéria orgânica contida nos dejetos, 

permite também a redução das demandas químicas e bioquímicas de oxigênio e de sólidos, 

tornando os nutrientes mais disponíveis para as plantas. Fazem parte desse processo 

microrganismos procarióticos anaeróbios facultativos e obrigatórios (ORRICO JUNIOR, 

2007). 

A digestão anaeróbica de compostos orgânicos consiste no processo de fermentação e 

oxidação sob condições anaeróbias (ausência de oxigênio) desenvolvido pelo consorcio de 

microorganismos interdependentes resultando em dois produtos, biogás e biofertilizante. A 

anaeróbica é o meio mais utilizado em razão da facilidade de reter o biogás que possui 

múltiplas funções, por exemplo, gerar energia para uma pequena propriedade para cozimento 

entre outras utilidades, e resultante de tal processo existe o biofertilizante capaz de alimentar 

diversos tipos de cultivos em razão de sua riqueza de nutrientes (GUAZZELLI et al, 2012).  

O processo de digestão anaeróbia consiste em quatro fases (Figura 2). A primeira fase é 

denominada de hidrólise, na qual os biopolimeros (incluindo proteínas, hidratos de carbono e 

lipídios) são hidrolisados a monômeros, especificamente aminoácidos, açúcares e ácidos 

gordos de cadeia longa. Em geral o material orgânico presente no sistema é transformado em 

compostos dissolvidos de menor peso molecular. Os monômeros resultantes da hidrolise 

fazem parte do processo fermentativo da acidogênese onde são transportados através da 

membrana celular para o interior da célula que por sua vez são transformados em uma 

variedade de produtos como acetato, propionato e butirato (SILVA, 2009). 
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O comportamento da fase acidogênica afeta a metagênica a medida que a quantidade de 

hidrogênio no reator influencia na distribuição de produtos. Em resumo os produtos gerados 

na hidrólise são absorvidos por bactérias acidogênicas fermentativas e excretados como 

substâncias orgânicas simples como ácidos graxos voláteis (AGV), tais como ácido acético, 

fórmico, propiônico, butírico e lático, além do etanol e de compostos minerais como CO2, H2, 

NH3, H2S etc. No processo de acidogênese a maioria das bactérias são anaeróbias 

obrigatórias, existindo também espécies facultativas, que metabolizam o material orgânico 

pela via oxidativa (RIBEIRO, 1999). 

A acetogênese consiste na transformação dos produtos da fermentação em acetato, 

dióxido de carbono e hidrogênio por ação das bactérias sintróficas (produtoras obrigatórias de 

hidrogênio), ou seja, é nesta fase que ocorre a conversão dos produtos gerados na acidogênese 

em compostos que formam os substratos para a produção de metano. A metagênese, etapa 

final, é responsável direta pela produção de metano e dióxido de carbono a partir de acetato 

ou hidrogênio, produzido por um grupo de procariontes, as metanobactérias. O processo de 

produção de metano geralmente é quem limita o processo de digestão anaeróbia (SILVA, 

2009). É a partir dessa limitação, ou seja, a partir da redução do metano que o metabolismo 

das bactérias diminuem. Este é o momento em que é possível observar os diferentes períodos 

de retenção hidráulica de cada biodigestor, o que marca o fim do processo de biodigestão.  

Além de bactérias anaeróbias obrigatórias as espécies facultativas podem atuar 

concomitantemente. Muitos desses organismos facultativos podem ser considerados 

termotolerantes, ou seja, possuem capacidade de fermentação da lactose em presença de 

agentes tensoativos, nas temperaturas de 35°C (coliformes totais) ou 44- 45°C (coliformes 

fecais ou termotolerantes), com formação de ácido, gás e aldeído (WHO, 2004).  

Variedades de indivíduos com essa característica pertencem a Família 

Enterobacteriaceae e podem acometer uma série de infecções em animais de seguem quente e 

até humanos. Fatores limitantes como o metano podem reduzir ou até mesmo erradicar 

indivíduos com esse potencial infectante que por ventura estejam presentes no trato intestinal 

desses animais como o gado (TORTORA et al, 2012).  
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Figura 2: Etapas de degradação anaeróbia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Palhares & Gebler (2014). 
 
 

São vários os parâmetros físicos e químicos que controlam a atividade de micro-

organismos durante o processo de biodigestão anaeróbio tais quais podemos citar a 

temperatura, humidade, pH, arejamento, de carbono e teor de nitrogênio, bem como o tipo de 

material e o sistema utilizado (BITTON, 2005).  

Há basicamente duas faixas de temperatura que resultam em condições ótimas para a 

produção de biogás metano – as faixas mesofílica e termofílica. A faixa mesofílica está entre 

20°C – 40°C e a temperatura ótima está entre 30°C – 35°C. A temperatura termofílica fica 

entre 50° – 60°C. Os sistemas mesofílicos são muito sensíveis à variação da temperatura 

ambiente, podendo parar a geração de biogás no período de inverno em climas mais frios. 

Bactérias anaeróbias, especialmente as metanogênicas, são sensíveis às condições ácidas do 

reator e podem ser inibidas. O pH ótimo para a digestão anaeróbica é entre 5,5 e 8,5. O tempo 

de retenção afeta o pH da massa em digestão (REICHERT, 2005; RISA-AT, 1998).  

O tempo de retenção hidráulica - TRH requerido para a ocorrência completa das reações 

de digestão anaeróbia nos reatores varia com as diferentes tecnologias, temperaturas do 

processo, e composição dos resíduos. Na bibliografia consultada existe uma grande distinção 
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quanto ao TRH que varia de 14 dias até 120 dias. São dados flutuantes que impedem uma 

precisão exata do tempo ideal de TRH. No entanto ambas concordam que a temperatura deve 

se manter constante para evitar um discrepância nos TRH com seu ótimo entre 36 á 38ºC 

inserido dentro do mínimo e máximo alcançado que pode atingir 15 á 60ºC respectivamente 

(OURICO JUNIOR et al, 2010; REICHERT, 2005).  

  De acordo com Palhares & Gebler (2014) os modelos Indianos, Chinês, Lagoa 

coberta (Canadense), De Alto Rendimento e Digestor Anaeróbio de Fluxo Ascendente – 

DAFA (Upflow Anaerobic Sludge Blanket - UASB) possuem as seguintes características: 

Biodigestor Modelo Indiano: uma campânula como gasômetro e uma parede central que 

divide o tanque de fermentação em duas câmaras. Nesse biodigestor a fermentação é mais 

rápida, pois aproveita a temperatura do solo que é pouco variável, favorecendo a ação das 

bactérias. É de fácil construção, no entanto seu gasômetro de metal pode encarecer o custo 

final. Outro fator é a distância que pode encarecer o transporte, principalmente se o foco for 

agricultura familiar (OLIVER 2008; PALHARES & GEBLER, 2014).  
 

Figura 3: Modelo de Biodigestor Indiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Oliver (2008). 
 

Biodigestor Modelo Chinês: Formado por uma câmara cilíndrica em alvenaria (tijolo) para a 

fermentação, com teto impermeável, que funciona como armazenamento do biogás. Funciona 

com o principio de prensa hidráulica, de modo que aumentos de pressão em seu interior 

resultantes do acúmulo de biogás resultarão em deslocamentos do efluente da câmara de 

fermentação para a caixa de saída, e em sentido contrário quando ocorre descompressão. O 

modelo Chinês é constituído quase que totalmente em alvenaria, dispensando o uso de 
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gasômetro em chapa de aço, reduzindo os custos, porém, seu valor ainda é considerado alto, 

contudo, podem ocorrer problemas com vazamento do biogás caso a estrutura não seja bem 

vedada e impermeabilizada (DEGANUTTI et al, 2002; PALHARES & GEBLER, 2014). 

 
Figura 4: Modelo de biodigestor Chinês. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:Deganutti et al (2002). 
 

Biodigestor Modelo Lagoa coberta (Canadense): Aproveita a geometria das lagoas 

anaeróbias de tratamento com sua cobertura visando a captura de gás. Este é mais econômico 

que o Chinês e o Indiano, porém se o objetivo for agricultura familiar ainda possui custos 

elevados devido sua lona, que pode ser de tecnologia de geomenbrana e a base da lagoa 

necessitar de fundição de alvenaria (SILVA, 2009; PALHARES & GEBLER, 2014). 
 

Figura 5: Modelo instalado de biodigestor do tipo Lagoa Coberta. 
 

 
 

Fonte: Silva (2009). 
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Biodigestor Modelo de Alto Rendimento: Apresentam um alto nível tecnológico para 

geração de biogás, controlando de maneira bastante confiável todo o processo de geração do 

biogás. Bastante utilizados na Europa (Alemanha, Áustria, Dinamarca, entre outros), 

(PALHARES & GEBLER, 2014). 

 
Figura 6: Modelo de Biodigestor de Alto Rendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Palhares & Gebler (2014). 

 

Biodigestor Modelo Upflow Anaerobic Sludge Blanket - UASB ou Digestor Anaeróbio de 

Fluxo Ascendente (DAFA): Apresentam alto desempenho na produção de biogás, 

caracterizam-se pelo fluxo ascendente dos efluentes. Uma limitação desses fatores baseia-se 

no fato de não tolerarem altas concentrações de sólidos na alimentação do sistema 

necessitando de uma prévia separação sólido-liquida. Possui baixo custo estrutural e 

operacional quando se é comparado ao restante dos modelos, porém seus custo podem ser 

considerados altos quando o objetivo é agricultura de subsistência. (PRADO & CAMPOS, 

2008; PALHARES & GEBLER, 2014). 
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Figura 7: Modelo de Digestor Anaeróbio de Fluxo Ascendente (DAFA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Prado & Campos (2008). 

 

2.3.2 Biofertilizantes  

 

O Decreto nº 4.954 de janeiro de 2004 que regulamenta a Lei no 6.894, de 16 de 

dezembro de 1980 em seu parágrafo 2º inciso III alínea b, descreve a caracterização de 

fertilizantes orgânicos como sendo: 

 
[...] produto de natureza fundamentalmente orgânica, obtido por processo físico, 
químico, físico-químico ou bioquímico, natural ou controlado, a partir de matérias-
primas de origem industrial, urbana ou rural, vegetal ou animal, enriquecido ou não 
de nutrientes minerais (BRASIL, 2004).  

 

Existem diferentes tipos de biofertilizantes em razão do seu insumo. Penteado (2007) 

faz um resumo destes dispondo-os da seguinte forma: 

 Origem animal 

 Origem vegetal  

 Esgoto doméstico  

Knoa (2014) descreve a existência de basicamente sete linhas de exploração de digestão 

anaeróbia:  
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(a) o tratamento de lamas de esgotos municipais;  

(b) tratamento das águas residuais industriais de agro-alimentar e fermentação 

indústrias;  

(c) o tratamento de resíduos animais;  

(d) tratamento da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos; 

(e) digestão de resíduos de gado e da fração orgânica dos resíduos sólidos 

urbanos; 

(f) tratamento de culturas energéticas;  

(g) co-digestão de chorume com culturas energéticas. 

O modo de preparo de cada biofertilizante depende de sua finalidade. O que diferencia o 

biofertilizante é a possibilidade deste ser enriquecido com diferentes substratos como, leite, 

urina e sangue, e até mesmo outros químicos (organomineral) que venham a agregar ou 

corrigir a composição do substrato. Burg & Mayer (2006) descreve uma variedade de 

‘receitas’ e finalidades. Este descreve metodologias naturais que funcionam como controle 

biológico de cultivares agindo como fungicida, inseticida, repelente, etc. Para chegar a essa 

definição é necessário testar, portanto, tais metodologias parecem verdadeiras ‘receitas de 

bolo’ segundo as próprias palavras do autor.  

Santos & Sampaio (1993) descrevem efeitos repelente do biofertilizante contra pulgões 

e mosca-das-frutas, assim como uma aderência do inseto sobre a superfície do tecido vegetal.  

Medeiros et al (2001), verificou a diminuição de 64% da população do pulgão Aphis sp., 

quando utilizado o biofertilizante (10%) associado aos inseticidas Boveril® e Metarril®, 5 

kg/ha, em cultivo de acerola .  

Nunez & Leal (2001) revelou efeitos inseticidas do biofertilizante sob a broca pequena 

do fruto do tomateiro melhorando a produção bem como seu efeito nutritivo via foliar.  

O biofertilizante Vairo é recomendado em dosagens mais elevadas (até 30%) e 

demonstra múltiplas finalidades, desde a ação controladora sobre determinados 

microrganismos fitopatogênicos, até a promoção de florescimento e de enraizamento em 

algumas plantas cultivadas, possivelmente pelos hormônios vegetais nele presentes 

(FERNANDES et al, 2006).  

Alguns trabalhos como os de Deleito et al (2004) concluíram que biofertilizantes como 

Agrobio apresentaram efeitos benéficos no desenvolvimento de mudas de pimentão e ação 

bacteriostática sobre X. campestris devido a competição microbiana na superfície das folhas 

estimuladas pela aplicação do biofertilizante. 
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Já Catro & Hidroce (1988) observou o surgimento de brotamentos e melhoramentos da 

coloração em videiras afetadas pelo declínio, após aplicação do biofertilizante.  

Em razão desses testes é possível adaptar o biofertilizante de acordo com a necessidade 

do cultivo. Segundo Kano et al (2011) é relativo e pouco pesquisado o  quantitativo de 

nutrientes absorvidos por cada cultivo pois dependerá da necessidade particular de cada planta 

e as condições ambientais oferecidas. Em sua maioria são citados trabalhos pioneiros como os 

descritos por Silva et al (1997) e Santos (1992).  

 
Tabela 2: Composição química do biofertilizante a base de esterco e água com 30 dias de fermentação. 

 

N P K Ca Mg Zn Cu Fe Mn 

 ------------------------------------------------------------- mg/l ------------------------------------------------------------------ 

467 2 378 119 651 3,3 0,2 13,3 0,24 

 

Fonte: Silva et al (1997). 

 

Tabela 3: Composição química do biofertilizante a base de esterco e água com 90 dias de fermentação.  

 

Mg Fe Cl Na K Mo B Zn Cu Mn 

--------------------------------------------------------------- mg/kg --------------------------------------------------------------  

281 9,7 1090,0 276 532 1 1 1,3 1 3,8 

 

                                                                 Fonte: Santos (1992).  

 

 De modo geral a literatura mundial considera dezesseis elementos químicos como 

nutrientes, a saber : C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Cl e Mo.  Sem considerar 

o C, H e O, são macronutrientes (nutrientes que são absorvidos ou exigidos pelas plantas em 

maiores quantidades), N, P, K, (macronutrientes primários), Ca, Mg e S (macronutrientes 

secundários) expressos em g/kg-1 . Já os micronutrientes são (exigidos pelas plantas em 

menores quantidades) Fe, Mn, Zn, Cu, B, Cl e Mo (PRADO et al, 2008).  

 De modo geral o uso de biofertilizantes possui benefícios físicos, químicos e 

biológicos. Na parte química é possível descrever alguns benefícios como o aumento da 

capacidade de troca catiônica – CTC. Aumenta a disponibilidade de N, P e S por 

mineralização e o poder tampão do solo. Reduz a precipitação de micronutrientes catiônicos, 

Cu, Fe, Zn e Mn como hidróxidos no solo (MORETI et al, 2007; MELO et al, 2008).  
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Na parte física a incorporação de matéria orgânica melhora a estrutura do solo; melhora 

o desenvolvimento das raízes em solos compactados estimulando a aeração; aumenta a 

retenção de água no solo; estabiliza a temperatura do solo; prevenção contra impactos de 

gotas de chuva e ventos; promove condições para crescimento da microbiota no solo; 

estabilização dos agregados no solo. (VALADÃO et al, 2011; PENHA et al, 2012; MATOS 

et al, 2008).  

 Quanto aos benefícios biológicos é possível citar proliferação da atividade de 

microorganismos (bactérias, fungos e actinobactérias), responsáveis por decomposição e 

mineralização da matéria orgânica, amonificação, nitrificação, desnitrificação, produção de 

hormônios, aleloquímicos, solubilizantes, quelantes e complexantes, fixação biológica de 

nitrogênio atmosférico e micorrização (LACERDA et al, 2014).  

  Existem outros benefícios que estimulam os três pilares da sustentabilidade, o social, 

o econômico e o ambiental. Para que um sistema se desenvolva atendendo esse conceito é 

necessária a atuação de forma que esses três pilares coexistam e interajam entre si de forma 

harmoniosa. O social é aguilhoado pela boa saúde do trabalhador rural que diminui o uso de 

substâncias nocivas aos seres humanos e caminha para uma agricultura mais saudável o que 

esta intimamente ligado com o ambiental que preconiza temas desde ciclos biológicos, 

redução de químicos como forma de substrato e adubo, sanidade e controle biológico. O 

econômico esta associado com a abatimento nos custos com insumos utilizados para 

manutenção de cultivos (BALDASSO, 2012).  

 

2.3.3 Biofertilizantes para uso em hortaliças  

 

Apesar da importância que a adubação representa para as hortaliças, ainda são poucos 

os trabalhos desenvolvidos no Brasil, avaliando a influência dos fertilizantes orgânicos e 

minerais sobre a qualidade das mesmas (SOUZA et al, 2005). O que se encontra corresponde 

ao equilíbrio nutricional das plantas, o número de aplicações, as concentrações e o local de 

aplicação (via foliar ou solo), (SANTOS, 2009). 

Aliado à qualidade das mudas, o produtor de hortaliças sente a necessidade de reduzir 

os custos de sua atividade. Assim, é possível aproveitar o material de grande disponibilidade 

em cada região, para compor o substrato visando à produção de mudas de hortaliças, em 

diminuição da participação de substratos comerciais (SILVA et al, 2000). 
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Hortaliças como a alface (Lactuca sativa L.) são muito difundidas em todo o mundo 

atualmente, principalmente em redes de ‘fast food’ (MALUF, 2000). Lima (2005) descreve 

que esta é a hortaliça preferida dos agricultores em razão extensa adaptação as condições 

climáticas, disponibilidade de cultivos em sucessão durante um único ano, possuir baixo custo 

de produção, pouca suscetibilidade a pragas e a doenças, e com certa comercialização, o que 

lhe atribui valor econômico e social.  

Fontanétti et al (2006), observou a viabilidade do uso de biofertilizante utilizados como 

complementação à adubação orgânica, na substituição à adubação mineral, na produção dessa 

hortaliça (alface americana e repolho).   

Pesquisadores como Fernandes et al (1981), Furlani et al (1978) e Ricci et al (2005) em 

estudos semelhantes constataram que plantios de alface cultivados por meio convencional, 

orgânico e hidropônico (biofertilizante) apresentaram concentrações diferentes de macro e 

micronutrientes sendo o meio hidropônico o mais nutritivo em ralação ao orgânico que por 

sua vez é mais eficiente que o meio convencional.  

Chiconato et al (2013) estudou o uso de biofertilizante a base de esterco bovino com 60 

dias de retenção hidráulica em meio anaeróbio, onde observou que a maior dose de 

biofertilizante aplicado no solo (60 m3 ha-1) superou todos os tratamentos nas variáveis: 

altura, número de folhas, diâmetro e massa fresca da parte aérea das plantas de alface.  

O biofertilizante estudado com base de esterco fresco e fermentação aeróbia apresentou 

os valores em mg/kg-¹ de B (0,004) Ca (1019,41) Cu (0,97) Fe (122,99) P (0,08) Mg (353,54) 

Mn (57,1) Mo (0,14) Zn (3,46) Mn (57,1), S (0,013) N Total (0,11) K (1530,83) e pH (6,34). 

Este relata que os valores do Cobre, Magnésio e Cálcio demonstraram-se baixos para as 

necessidades do cultivo de Alface (LASSO et al, 2014). 

As plantas de Alface Elba submetida á concentração C3= 20 ml/L planta/vez, na 

presença de urina de vaca proporcionaram maiores taxas de desenvolvimento foliar (número 

de folhas por planta, peso verde da folha por planta e peso verde da parte aérea por planta) em 

uma escala de doses crescentes de C1= 0,0; C2= 10; C3= 20; C4= 30; C5= 40 e C6= 50 m/L 

planta/vez, respectivamente aplicado via foliar (SOUZA et al, 2014).  

Batista et al (2012) afirma que adubos orgânicos podem ser utilizados como 

substitutivas à adubação mineral, principalmente em culturas de alface.  

Ferreira et al (2014a) relata que a substituição de insumos químicos por biofertilizantes 

a base de esterco bovino em cultivo de alface e beterraba foi positiva, pois garantiu boa 
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produtividade, reduziu o custo de produção, promoveu a autonomia na aquisição e beneficiou 

o sistema de produção de alimentos saudáveis. 

Autores como Sampaio et al (2007) e Pires et al (2008) observaram maior eficiência do 

esterco bovino em aumentar o K do solo em comparação ao adubo mineral em cultivos de 

alface.  

O substrato deve apresentar características físicas, químicas e biológicas apropriadas 

para que possa permitir pleno crescimento das raízes e da parte aérea (SETUBAL & 

AFONSO NETO, 2000).  

A matéria orgânica quando adicionada ao solo na forma de adubos orgânicos, de acordo 

com o grau de decomposição dos resíduos, pode ter efeito imediato no solo por meio de um 

processo mais lento de decomposição. O uso de fertilizantes pode ser aplicado via solo, via 

sistemas de irrigação ou pulverização sobre as plantas. As aplicações do biofertilizantes 

devem levar em consideração o estado de desenvolvimento da cultura, dando preferência para 

as fases de crescimento e produção (VIDIGAL et al, 1995). 
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CAPÍTULO 3: MATERIAIS E MÉTODOS  
 
 

Como demonstra a Figura 8, as etapas do projeto consistiram em identificação da área 

de coleta, montagem do biodigestor, período de observação e análise correspondente ao 

tempo de retenção hidráulica seguido caracterização do  biofertilizante  

 
Figura 8: Esquema das etapas do projeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: SOUZA (2016). 

 
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE COLETA 
 
 

Na fase de pré-produção do biofertilizante foi necessário identificar propriedades rurais 

com potencial de produção de esterco de gado caracterizadas como sendo de agricultores 

familiares, uma vez que se tem interesse em reproduzir esse experimento nessas propriedades 

posteriormente como forma de aumentar a renda familiar, a qualidade de vida dos produtores 

e consumidores bem como redução de impactos ambientais. Sendo assim foi utilizado como 

critério de seleção dessas propriedades a Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais, Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que define como 

agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica simultaneamente as 

atividades em que: 
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(I) a área não seja maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; (II) a mão-de-obra 
utilizada seja da própria família; (III) a renda familiar tenha origem nas atividades 
econômicas ou empreendimento (BRASIL, 2006a).  
 

 Nessa etapa pôde-se contar com a ajuda de pesquisadores da Associação de assistência 

técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia - EMATER/RO que nos auxiliou na 

aplicação de um questionário e aproximação com os proprietários que autorizaram as 

entrevistas e as coletas de esterco (autorização e questionário em apêndice). O questionário 

teve perguntas que pudessem identificar propriedades com características voltadas a 

agricultura familiar e ainda outras informações pertinentes a pesquisa como: quantitativo de 

animais, existência de produção de leite em confinamento; método de fornecimento de água 

aos animais e existia o controle de pragas.   

 Feito isso, das três propriedades levantadas apenas uma foi selecionada, que 

chamaremos neste estudo de ‘Fazenda 1’(Figura 9), localizada a margem da ‘Estrada da 

Penal’ tendo como coordenada geográfica 8º39’28.36”S 63º47’16.17”0.  
 

Figura 9: Coordenadas da Fazenda 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google (2013). 

 

A Fazenda 1, possui uma área total de 100 hectares sendo 58 ha de pastagem com mão 

de obra familiar. O curral do estabelecimento possui piso com cobertura. A ordenha é manual. 

Em seu rebanho há aproximadamente 60 vacas sendo 27 em lactação no ato da entrevista com 

duração de 7 á 8 meses. Cerca de 110 litros de leite são produzidos por dia e 160 litros em 

período chuvoso. O gado passa por controle de carrapato (Cipermetrina 6%), berne e mosca e 
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helmintos (Doramectin). A alimentação disponível para esses animais são capim do tipo 

‘brachiária’, e ‘quicuio’. No pasto existem espécies arbóreas do tipo mangueira, cajueiro e 

vegetação natural. O sal puro também é utilizado como alimento á vontade. A água dos 

animais esta disponível via igarapé.  

 

3.2 MONTAGEM DO BIODIGESTOR E MODO DE PREPARO DO 

BIOFERTILIZANTE  

 

Os parâmetros avaliados antes da montagem de cada tambor foram: volume do tambor, 

volume do insumo, vedação e tempo de retenção hidráulica (RH); O material utilizado neste 

experimento foi adquirido no mercado secundário com vistas ao custo reduzido, que 

consistiram em tambores de 100 litros de fibra de vidro adaptado com válvula semelhante ao 

utilizado em sistemas hidráulicos (registro, flange, conexão e bico). Para vedação foi utilizado 

silicone para altas temperaturas. O período de retenção hidráulica foi de 90 dias. Foram 

desenvolvidos três biodigestores com condições e característica idênticas, porém com 

diferentes números de repetições de vazamento do gás. O biodigestor (1) teve seu gás liberado 

uma vez ao dia, o biodigestor (2), duas vezes ao dia e o biodigestor (3) três ou mais vezes. O 

objetivo da vedação é proporcionar o ambiente anaeróbio dentro do biodigestor, portanto para 

sua verificação foi utilizado método simples de água e sabão. Logo o biodigestor que 

apresentasse bolhas possuiria vazamento, descaracterizando tal ambiente como anaeróbico 

(sem oxigênio), invalidando a seqüência da pesquisa. O biodigestor consiste em tambor, 

tampa e presilha. Somente a tampa foi adaptada com o sistema hidráulico. A metodologia de 

vedação foi baseada no trabalho de Silva (2013). 

O modo de preparo versou coletar amostras frescas de esterco bovino, provindos da 

Fazenda 1, misturados com água na mesma proporção, de tal forma que esta mistura 

representasse 50% do volume do tambor e os outros 50% ficasse disponível para 

preenchimento do biogás. Os 50% reservados para a mistura (esterco+água) foram medidos 

em um balde comum do mercado local que ao ser preenchido com esterco teve o peso 

aproximado de 11 á 12 kg, tendo uma média aproximada de 11,5 kg. Esse valor foi 

adicionado por quatro vezes em cada biodigestor. A água foi adicionada na mesma proporção 

do balde em questão, que em litros possui a medida aproximada de 10 litros.  

Após sua mistura ser homogeneizada o tambor foi lacrado e à medida que o biogás ia 

sendo produzido, este era liberado de acordo com o número de repetições descritos acima, 
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durante o dia. O período de retenção hidráulica depende de diversos fatores, como 

metabolismo das bactérias produtoras de biogás, temperatura, pH, disponibilidade de 

nutrientes e a efetividade do ambiente anaeróbico. É possível avaliar a olho nu a redução do 

metabolismo das bactérias à proporção que o biogás diminui sua pressão no biodigestor, o que 

ocorreu próximo aos 90 dias.  
 
Figura 10: Modelo de biodigestor adaptado do Grupo de Pesquisa em Energia Renovável Sustentável – GPERS 
com foco no sistema hidráulica da tampa adaptada. 
 

 
Fonte: SOUZA, (2016). 

 
Figura 11 : a) Balança medindo o peso dos baldes utilizados na coleta (a esquerda em quilos e a direita em 
libras); b) Modelo de biodigestor adaptado do Grupo de Pesquisa em Energia Renovável Sustentável – GPERS, 
visão geral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SOUZA (2016). 

a b 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DO BIOFERTILIZANTE 

 

Na ausência de legislação Brasileira específica que regulamente o processo de produção 

de biofertilizante/biogás, principalmente a base de esterco, a Resolução CONAMA nº 375, de 

29 de agosto de 2006, foi utilizada como norteadora da caracterização sanitária bem como a 

química, física e físico-química do biofertilizante produzido por meio do ‘biodigestor de 

pequena dimensão’ desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Energia Renovável Sustentável 

– GPERS, uma vez que esta propõe diretrizes para produção de biofertilizante a base de lodo 

de esgoto que possui caráter mais agressivo à saúde tendo em vista que este é gerado nos 

processos de tratamento de esgoto sanitário alimentado por diversas fontes de patógenos, 

diferentemente do trato digestivo de um animal.  

A qualidade sanitária do biofertilizante versou verificar a presença de coliformes 

termotolerantes e helmintos como uma forma de prevenção à sanidade do produto final do 

processo de biodigestão de modo a evitar a presença de patógenos que acometem a seres 

humanos e que possuem resistência a altas e baixas temperaturas, uma vez que esse tipo de 

biofertilizante pode vir a ser utilizada em cultivos de hortaliças como a Alface que é ingerida 

in natura.  

 

3.3.1 Caracterização Sanitária por meio de Análise Bacteriológica 

 

 As análises bacterilógicas foram realizadas em conjunto com o Laboratório de 

Microbiologia da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR e o Centro de 

Pesquisa em Medicina Tropical de Rondônia – CEPEM.  

  Por força da Resolução nº 375, que norteia esta pesquisa foi estabelecido a 

quantificação e qualificação bactérias termotolerantes e ovos/cisto de helmintos nas amostras 

antes e depois da biodigestão de forma a caracterizar o biofertilizante oriundo desse modelo 

de biodigestor.  

A metodologia utilizada para quantificar e qualificar bactérias termotolerantes foi à de 

Diluição de Placas, também conhecido como método de diluições seriadas, serve tanto para o 

isolamento como para contagem de microorganismos. Essa técnica consiste em sucessivas 

diluições da amostra, e que em cada diluição é espalhada em placas de Petri contendo meio de 

cultura 0,1 ml da amostra. Após o plaqueamento e incubação, por tempo e temperatura 

adequados, as células ou pequenos agrupamentos vão crescer isoladamente, dando origem a 
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colônias que serão contadas na diluição apropriada e, portanto, chamadas de unidades 

formadoras de colônia (UFC). 

A principio foram preparadas 54 placas de Petri referentes a 9 placas por tubo, 

distribuídas entre os meio de cultura, sendo 3 de Mac Conkey, 3 de ChromoCult, e 3 de Agar 

Bile (Verde brilhante) para cada um das 6 diluições em triplicata. Após as placas já 

preparadas foram pesados 100 ml de amostra pura com 100 ml de água destilada autoclavada 

e homogeneizados, que por sua vez foi distribuído 1 ml em cada tubo que já continha 9 ml de 

água destilada autoclavada. A partir desses tubos foram transferidos 0,1 ml (100 µl) em cada 

placa com os meios de cultura já descritos acima. As placas foram colocadas em estufa por 24 

horas à 45ª graus e analisados no contador de colônias e calculado as unidades formadoras de 

colônias através da formula (VERMELHO, 2006):  

 
(número de colônias) X (fator de diluição) 
_________________________________ 

V (ml) 
   

Após contado as unidades formadoras de colônia por ml  foi calculado a média baseado 

no total de amostras, onde seu resultado foi transformado em logaritmo para melhor 

entendimento. Ainda de acordo com a média foi calculado o desvio padrão de cada amostra 

através da formula:  

 
 

 

 

Figura 12: Método de diluição de placas a partir de uma amostra liquida. 

 
Fonte: Vermelho (2006). 
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O Agar Mac Conkey é um meio seletivo utilizado para o isolamento e identificação da 

Enterobacteriaceae encontrada em fezes, urina, águas residuais e alimentos. Já o meio 

seletivo ChromoCult  é utilizado na detecção simultânea de coliformes totais e Escherichia 

coli em amostras de água potável e alimentos processados. O meio Agar Bile (Verde 

brilhante) é recomendado para a enumeração de bactérias coliformes em água e água 

residuais. É altamente seletivo para coliformes, inibindo a maioria das bactérias gram-

positivas incluindo as Clostridias sp. fermentadoras de lactose (4) e algumas bactérias gram-

negativas. 

 

3.3.2 Caracterização Sanitária por meio de Análise Parasitológica 

 

As análises parasitológicas seguiram Resolução nº 375, a mesma para as análises 

biológicas. As amostras coletadas antes e depois da biodigestão seguiram a metodologia de 

Faust, por centrífugo-flutuação em sulfato de zinco em duplicata no Centro de Estudos de 

Biomoléculas Aplicadas a Saúde – CEBio da Fundação Universidade Federal de Rondônia – 

UNIR. As amostras foram colhidas em recipientes esterilizados. Assim, foram diluídos 10g de 

fezes em 20 ml de água sendo homogeneizadas. Este foi filtrado em gazes dobrada em 4, num 

copo de plástico e transferida para um tubo de Wasserman, que por sua vez foi centrifugado 

por um minuto a 2500 rpm (rotação por minuto), sempre descartando o líquido sobrenadante e 

ressuspendendo o sedimento em água. Essa ação foi repetida até o liquido ficar claro. Uma 

ultima vez é desprezado o sobrenadante claro e ressuspenso o sedimento com uma solução de 

sulfato de zinco a 33%, densidade de 1,18 g/ml e centrifugado novamente por um minuto a 

2.500 rpm. A película superficial foi colhida com alça de platina e depositada numa lâmina 

junto com uma gota de Lugol coberta por uma lamínula e examinado imediatamente 

(DECARLI, 2007; FAUST & RUSSEL, 1964).  

 

3.3.3 Caracterização Químicas, Física e Físico-Químicas  

 

As amostras de biofertilizante foram coletadas após a biodigestão, conservadas em 

refrigeração e enviadas para o Laboratório de Fertilizantes e Resíduos do Centro de P&D de 

Solos e Recursos Ambientais (Instituto Agronômico de Campinas – IAC).  Os parâmetros 

escolhidos para avaliar a qualidade do biofertilizante seguiram a Resolução nº 375, de 29 de 
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agosto de 2006 que norteia as avaliações de qualidade do biofertilizante à base de lodo de 

esgoto, considerando que esta resolução teve efeito orientador e não obrigatório para esta 

pesquisa, uma vez que os resíduos orgânicos possuem origens diferentes (dejetos humanos e 

bovinos).  

Os parâmetros estudados (Quadro 1) podem ser divididos conforme as metodologias 

utilizadas. A metodologia da Environmental Protection Agency (EPA-SW-846-3051) com 

determinação por Espectrometria de Emissão Atômica por Plasma Acoplado Indutivamente, 

ICP-AES de acordo com EPA-SW-846-6010C (EPA, 2007), para substâncias inorgânicas: 

alumínio (Al), boro (B), cádmio (Cd), chumbo (Pb), cobre (Cu), cromo (Cr), ferro (Fe), 

manganês (Mn), molibdênio (Mo), níquel (Ni), zinco (Zn), bário (Ba), arsênico (As), selênio 

(Se) e mercúrio (Hg), e para fertilidade: cálcio (Ca), fósforo (P), enxofre (S), magnésio (Mg), 

potássio (K) e sódio (Na).  

A análise físico-química como condutividade elétrica (CE) e capacidade de troca 

catiônica (CTC) pelo método do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) Instrução Normativa nº03 (BRASIL, 2015).  

A análise física foram identificadas umidade (U), sólidos totais (ST) e sólidos voláteis 

(SV) e fertilidade, potencial hidrogeniônico – pH, nitrogênio Kjeldahl (N-total), nitrogênio 

amoniacal (NH4)e nitrogênio nitrato-nitrito (NO2-NO3), carbono orgânico (CO), seguindo a 

metodologia de Andrade & Abreu (2006). Já a temperatura (T) foi avaliada por termômetro 

comum a base de mercúrio no ato da coleta das amostras. Outra avaliação da (T) foi realizada 

por Termo-Higrômetro Digital pelo período de 7 dias consecutivos para avaliar a máxima e a 

mínima da temperatura interna do biodigestor.  
 

Quadro 1: Resumo dos métodos aplicados para cada parâmetro estabelecido. 
 

METODOLOGIA PARÂMETROS 

EPA-SW-846-3051 

alumínio (Al), boro (B), cádmio (Cd), chumbo (Pb), cobre (Cu), cromo 

(Cr), ferro (Fe), manganês (Mn), molibdênio (Mo), níquel (Ni), zinco (Zn), 

bário (Ba), arsênico (As), selênio (Se), mercúrio (Hg), cálcio (Ca), fósforo 

(P), enxofre (S), magnésio (Mg), potássio (K) e sódio (Na); 

MAPA - Instrução Normativa nº 3 condutividade elétrica (CE) e capacidade de troca catiônica (CTC); 

Andrade & Abreu (2006). 

umidade (U); sólidos totais (ST); sólidos voláteis (SV); potencial 

hidrogeniônico (pH), nitrogênio Kjeldahl (N - total), nitrogênio amoniacal 

(NH4), nitrogênio nitrato-nitrito (NO2-NO3), carbono orgânico (CO); 
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Termo-Higrômetro Digital e 

termômetro de mercúrio 
Temperatura (T); 

 
Fonte: Souza (2016). 

 

Já para a caracterização do solo destinado ao plantio de alface tipo Americana foi 

analisado os seguintes parâmetros, pH, matéria orgânica (MO), fósforo (P), potássio (K), 

Cálcio (Ca),  magnésio (Mg), alumínio (Al), capacidade de troca catiônica (CTC), por meio 

Espectrofotômetro de Absorção Atômica no laboratório de solos da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA/RO. O solo da área foi caracterizado pedologicamente 

como Cambissolo distrófico (EMBRAPA, 2006) e os níveis de fertilidade avaliados 

anteriormente à instalação do experimento que foram caracterizados com ‘média’ fertilidade e 

seus nutriente seguem descritos na Tabela a seguir: 
 

Tabela 4: Demonstrativo da composição do solo de cultivo do alface. 
 

AMOSTRA pH MO P K Ca Mg Al CTC 
UNIDADE  água g/kg -1 mg/dm-3 cmolc/ dm -3 

PARCELA 1 5,9 31,8 83 0,27 3,04 2,22 0 11,25 
PARCELA 2 6 29,4 44 0,21 2,60 2,07 0 11,40 
PARCELA 3 6,1 27,1 45 0,23 3,56 1,88 0 10,84 
PARCELA 4 6,2 41,3 61 0,21 3,86 2,37 0 10,91 

 
Fonte: Souza (2016). 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO AGRONÔMICA DA PRODUÇÃO DE ALFACE 

 

O experimento de avaliação agronômica da produção de alface (Lactuca sativa. L.) foi 

desenvolvida na propriedade localizada a margem esquerda da BR 364 sentido Acre, tendo 

como coordenada geográfica: 8º 49’ 08.19”S 65º 55’ 16.95”00 W (Figura 13). Esse 

estabelecimento rural caracteriza a agricultura familiar predominantemente de sistema 

integrado e utiliza base agroecológica.   
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Figura 13: Localização da propriedade onde foi realizado o ensaio de produção de alface. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

Fonte: Google (2013).  
 

A produção de alface iniciou com a produção de mudas de alface Americana, cultivar 

Kaiser, utilizada pelo produtor. As mudas foram produzidas em bandeja de germinação em 

estufa tendo como substrato o composto produzido pelo próprio agricultor com fontes de 

insumos vegetais, onde permaneceram pelo período de 25 dias até o plantio definitivo.  

O delineamento experimental foi bloco ao acaso disposto no arranjo fatorial 3 x 4, 3 

blocos e 4 doses (T1 – testemunha 0 litro por m2; T2 – 2 litros por m2; T3 – 4 litros por m2; 

T4 – 6 litros por m2).  

O transplante das mudas ocorreu após 25 dias, utilizou-se o espaçamento de 30 cm entre 

plantas e irrigadas duas vezes ao dia. Cada parcela consistiu 12 plantas, sendo coletadas 4 

plantas por parcela aos 45 dias após o transplante, para avaliação dos parâmetros de produção. 

 Tais parâmetros foram: número de folhas (NF), circunferência da cabeça comercial 

(CCC), altura das folhas (AF) e peso seco da folha (PSF) e peso seco da raiz (PSR).  

Em cada planta coletada foi determinado o NF manualmente, CCC; AF; com o emprego 

de fita métrica, e PSF e PSR em balança de precisão após 48h em estufa de ventilação forçada 

a 65ºC.  A análise de variância e as médias comparadas pelo método de Tukey dos resultados 

de cada parâmetro utilizou o programa Assistat versão 7.7 (SILVA, 2015). 
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Figura 14: ‘a’ e ‘b’ - Registro da aplicação das doses de biofertilizante no solo antes do plantio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Souza (2016). 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

4.1 Biodigestor e sua eficiência  
 

O biodigestor utilizado seguindo o modelo de Silva (2013) apresentou fragilidades 

quanto ao tipo de vedação realizada por meio de silicone para altas temperaturas, pois este, 

quando submetido às intempéries do ambiente somado a pressão provocada pelo 

preenchimento do biogás no tambor, revelou algumas rachaduras na vedação que 

impossibilitou o ambiente hermético de dois dos três biodigestores utilizados no experimento. 

Foi observado que o biodigestor de número três, que apresentou o maior número de vezes de 

liberação de gás, de três ou mais vezes por dia, suportou as dificuldades relatadas e 

proporcionou um ambiente hermético possibilitando o prosseguimento do estudo.  

 De fato o modelo de biodigestor estudado possui condições de ser desenvolvido pelo 

agricultor familiar, com custos baixos. Uma das dificuldades encontradas relacionadas a esta 

metodologia foi o clima da região em que o projeto foi desenvolvido, pois as chuvas e a 

flutuação de altas e baixas temperaturas no mesmo dia estimularam a degradação da vedação 

em silicone de dois dos três biodigestores estudados. O agricultor familiar que optar por este 

método deverá atentar-se a necessidade de abrigar os biodigestores em locais em que a luz do 

sol não chegue com muita intensidade. O mesmo vale para chuvas e ventos. Pois, manter a 

temperatura constante é importante não só para a manutenção do equipamento, mas também 

para o processo de biodigestão, como referencia o trabalho de Orrico Junior et al (2010).  
 

4.2 QUALIDADE SANITÁRIA DO BIOFERTILIZANTE 

  

A pesquisa de Santos (1992) descreve que o tempo de fermentação depende da 

atividade microbiana. No caso do experimento proposto este período durou 90 dias. Os 

coliformes termotolerantes encontrados nas amostras antes e depois do processo de 

biodigestão pertencem à família Família Enterobacteriaceae dos gêneros Escherichia, 

Salmonella, Enterobacter, sendo as espécies Escherichia coli, Salmonella typhimurium e 

Enterobacter aerogenes. Esses gêneros podem causar infecções em seres humanos, sendo as 

do gênero Escherichia a mais abrangente quanto ao local de infecção podendo ocorrer no 

sistema nervoso central, trato respiratório inferior, corrente sanguínea, trato digestivo e 
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urinário. Já a Salmonella limita-se ao trato digestivo. E a Enterobacter pode ocorrer no trato 

respiratório inferior e corrente sanguínea (GARCÍA & RODRÍGUEZ, 2010).  

Os três gêneros encontrados que possuem potencial de infecções em seres humanos se 

mostraram presentes antes e depois do processo de biodigestão, sendo o ultimo de forma 

decrescente. No entanto o período de 90 dias de retenção hidráulica revelou ser suficiente para 

reduzir as colônias desses organismos, e insuficiente para erradicação total (Tabela 5). Em 

porcentagem a Salmonella typhimurium foi quem mais apresentou redução com 46,43%, 

seguido de Enterobacter aerogenes com 28,55% e Escherichia coli com 23,06% (Figura 16).  

Isso pode ter acontecido devido a ocorrência de instabilidade dos fatores que promovem 

a ambientação adequada para a fermentação, como pH e temperatura. A temperatura 

encontrada dentro do biodigestor durante o processo variou entre 23º á 52,3ºC. A amostra 

coletada após a biodigestão apresentou um pH de 9,3 e temperatura de 36ºC no ato a abertura 

do biodigestor.  

Indivíduos da Família Enterobacteriaceae são termotolerantes, são resistentes a altas 

temperaturas de aproximadamente até 45ºC. Ressalta-se no trabalho de Orrico Junior et al 

(2010) que se a temperatura não se manter constante a erradicação de patógenos pode não ser 

tão eficaz. O pH também foi outro fator importante para redução do metabolismo das 

bactérias estudadas.  

São características dos organismos estudados: Escherichia coli possui o ótimo de pH 

entre 4-9 e temperatura de 37ºC e Enterobacter aerogenes pH 3-9 e temperatura de 32-37ºC, 

segundo Holt et al., (1994) e Lopes et al., (2013). A Salmonella typhimurium tem seu 

crescimento ótimo entre pH 4-7, com temperatura ideal de 35-38ºC  de acordo com Loureiro 

et al., (2010). Assim, foi possível analisar que S. typhimurium teve uma menor resistência 

com um decaimento de 40,43%.  

O trabalho de Inoue (2008) revela que mudanças bruscas na temperatura causam 

desequilíbrio nos microorganismos envolvidos no processo, principalmente aqueles que 

formadores de metano. 

A temperatura máxima registrada de 52,3ºC é suficiente para motivar a erradicação total 

dos organismos analisados, porém esta não foi uma constante, o que justifica as porcentagens 

encontradas de decaimento bacteriano e não sua erradicação.  
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Tabela 5: Identificação microbiana por meio de cultura, com a média relativa ao total de amostras em unidade 
formadora de colônia por ml – UFC/ml e média logarítmica. 

 

ORGANISMO QUANTIDADE EM UFC/ML MÉDIA 
MÉDIA 

LOGARÍTIMICA POR 
UFC P/ ML 

ANTES DA BIODIGESTÃO 
Escherichia coli 9,3 x 104 4,9 

Enterobacter aerogenes 7,18 x 105 5,85 
Salmonella typhimurium 4,4 x 105 5,64 

Total - coliformes termotolerantes 1,2 x 106 - 
DEPOIS DA BIODIGESTÃO 

Escherichia coli 5,9 x 103 3,77 
Enterobacter aerogenes 1,5 x 104 4,18 
Salmonella typhimurium 2,3 x 103 3,36 

Total - coliformes termotolerantes 2,2 X 104 - 
 

Fonte: Souza (2016). 
 

Figura 15: Média  logaritmica, por unidade formadora de colônias por ml, antes e depois da biodigestão. 
 

 
 

Fonte: Souza (2016). 
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Figura 16: Gráfico em porcentagem do decaimento bacteriano. 
 

      
 

Fonte: Souza (2016). 
 

O trabalho de Guedes (2007) demonstra que a biodegradação exotérmica da matéria 

orgânica, libera calor para o meio influenciando no aumento da temperatura, ou seja, uma vez 

que a temperatura interna apresentou o valor máximo de 52,3ºC, a amostra pode ter atingido 

temperatura aproximada. O mesmo vale para a temperatura mínima.  

O trabalho de Giacobbo et al (2013)  expõe que a temperatura durante o processo de 

biodigestão pode variar de 10 ºC até 65 ºC, tendo como uma faixa ideal de atuação entre 30 ºC 

e 35 ºC. Pesquisadores como Rowlands et al (2006) em comprovaram a resistência de 

patógenos a temperaturas de 60 e 70ºC/5 minutos que não foram suficientes para eliminar 

toda população dos três sorovares de Salmonella (106 NMP/mL).   

Analisando o exposto foi possível observar que o pH, a oscilação da temperatura 

influenciaram diretamente no metabolismo dos organismos presentes no biodigestor que por 

sua vez influenciaram no TRH, e por mais que o ambiente interno do biodigestor não fosse o 

ideal para a proliferação desses patógenos, estes tiveram uma baixa redução devido ao seu 

histórico de resistência, como já descrito acima. Sendo que os 90 dias de retenção hidráulica 

foram insuficientes para a erradicação total dos organismos estudados. Os trabalhos como o 

de Ourico Junior et al (2010) revelam a distinção entre  os  diferentes  tempo de retenção 

hidráulica,  de  forma  que  quanto  maior  for o  tempo  de  permanência  do material  no  
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interior  dos  biodigestores  maiores  foram  as  reduções de organismos termotolerantes, que 

no caso de Ourico Junior foi 120 dias (TRH). Resultados semelhantes foram encontrados por 

Coté et al (2006) que observaram eficiência de 97,94 a 100% nas reduções de coliformes 

termotolerantes e totais durante a biodigestão anaeróbia dos dejetos de suínos, mesmo quando 

estes foram submetidos a condições de baixa temperatura (20ºC). O que revela a importância 

da manutenção das condições ambientais internas do biodigestor principalmente manter a 

temperatura constante dentro do intervalo de 10 ºC até 65 ºC.  

Vale ressaltar que o biodigestor é considerado como tratamento de redução de 

patógenos de acordo com a Resolução Nº 375. Essa mesma resolução descreve o 

biofertilizante a base de lodo esgoto tipo A com os padrões de coliformes termotolerantes 

<103 NMP/g já para o tipo B a exigência é <106 NMP/g. O biofertilizante apresentou um total 

de coliformes termotolerantes 2,2 x 104 UFC/ml se encaixando apenas no padrão B. Quando 

se trata de Salmonella sp. a legislação exige para o tipo A ausência em 10g, neste caso o 

biofertilizante se encaixou apenas como tipo B, mesmo tendo ocorrido uma redução de 

40,43% desses indivíduos. Visto a redução significativa da Salmonella typhimurium aos 90 

dias de retenção hidráulica (RH) acredita-se ser possível aumentar o índice de redução de 

conformes à medida que se aumenta o período de retenção hidráulica com temperatura 

constante, como demonstra o trabalho de Orrico Junior et al (2010) que aos 120 dias obteve 

uma ausência total de coliformes termotolerantes em seus 5 biodigestores de bancada de 

dejetos bovinos.  

Já em contraponto a esta realidade o trabalho de Amaral et al., (2004) apresenta uma 

estagnação dos patógenos entre os valores de 102-106 ufc/ml de coliformes em biodigestores 

de modelo Indiano e Chinês com tempos de retenção de  40, 30 e 20 dias, onde ocorreu uma 

redução significativa no número de coliformes fecais presentes nos efluente em relação ao 

afluente. A média de redução foi de 99%, sendo o período de 20 dias suficiente. Já entre os 

biodigestores Indianos e Chinês não ouve redução significativa. Ou seja, os dois obtiveram 

efeitos semelhantes. Ambos reduziram os patógenos em pequenos períodos de retenção. 

Analisando tal contraste é possível notar que biodigestores como o Indiano e Chinês possuem 

uma maior eficiência na redução de patógenos quanto se trata de período de retenção 

hidráulica. Sendo que os modelos em destaque nesta pesquisa e o proposto por Orrico Junior 

et al (2010), possuem o mesmo efeito de redução de patógenos desde que o período de 

retenção hidráulica seja aumentado e a temperatura se mantenha constante.  
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A E.coli compõe o grupo de indivíduos termotolerantes e apesar de sua identificação 

não ser uma exigência na Resolução Nº 375, de 29 de agosto de 2006, para este trabalho ela 

foi usada para calcular o nível de contaminação de coliformes fecais já que esta possui origem 

exclusivamente fecal. O que se pôde observar foi uma redução de 23,06% da contaminação 

por E.coli. O mesmo pode ser considerado para E. aerogenes pois sua contagem determina o 

grau de sanidade dos produtos, neste caso o biofertilizante com uma redução de 28,55%.  

No que se diz respeito a ovos/cistos de helmintos os resultados das analises 

parasitológicas foram negativos. Ou seja, não foram encontrados nenhum ovo/cisto nas 

amostras analisadas.  

A Resolução nº 375, preconiza ovos viáveis de helmintos < 0,25 ovo / g de ST para 

fertilizantes tipo A e ovos viáveis de helmintos < 10 ovos / g de ST para o tipo B. Em se 

tratando deste parâmetro o biofertilizante estudado se enquadra no tipo A, apresentando 

isenção total de ovos/cistos viáveis de helmintos. O guia proposto por Ueno & Gonçalves 

(1998) descreve que podem ser encontrados em fezes de gado parasitas dos gêneros 

Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus, Bunostomum, Copeira, Oesophagostomum, 

Fasciola, Nematodirus, Strongyloides, Gaigeria, e Chabertia.  

A ausência total de tais patógenos pode ser justificada pelo uso de vermicida por parte 

do agricultor do tipo Doramectin (DECTOMAX, 2013) eficaz no tratamento de todos os 

gêneros descritos acima com efeito de seis meses, exceto para Fasciola, Nematodirus e 

Chabertia. Resultados parasitológicos desenvolvidos por Amaral et al (2004), foram 

encontrados resultados positivos para larvas de Haemonchus spp., Oesophagostomum spp. e 

Cooperia spp., nos efluentes de biodigestores tipo Indiano e Chinês a temperaturas de 18-

25ºC.  

 

 

 

                                                        
 Doramectin é um composto injetável de amplo espectro para bovinos, suínos e ovinos. É indicado para o tratamento e 
controle das parasitoses causadas por nematódeos gastrintestinais e pulmonares, miíases (bicheiras), carrapatos, bernes, 
piolhos, ácaros da sarna e como auxiliar no controle da população da mosca do chifre dos bovinos, tais como, Nematódeos 
gastrintestinais (adultos e larvas de quarto estágio): Ostertagia ostertagi, (inclusive larvas inibidas), Cooperia pectinata, 
Haemonchus spp - Cooperia punctata, - Haemonchus contortus, Cooperia spp, Haemonchus similis, Bunostomum 
phlebotomum, Trichostrongylus axei, Strongyloides papillosus, Trichostrongylus logispicularis, Oesophagostomum 
radiatum, Trichostrongylus colubriformis, Trichuris spp; Nematódeos pulmonares (adultos e larvas de quarto 
estágio): Piolhos (Dictyocaulus viviparus, Linognathus vituli); Bernes: ( Haematopinus eurysternus, Dermatobia hominis, 
Solenopotes capillatus); Miíases (bicheiras): Ácaros da sarna: (Cochliomyia hominivorax, Psoroptes bovis); Carrapatos: 
(Boophilus microplus). 
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4.3 AVALIAÇÕES QUÍMICAS, FÍSICAS E FÍSICO-QUÍMICAS DO 

BIOFERTILIZANTE 

 

As substâncias inorgânicas analisadas (Tabela 6) apresentam valores abaixo do nível 

critico do Resolução nº375 como também do Environmental Protection Agency – EPA, 

exceto para o alumínio, devido a inexistência de níveis críticos em ambas as entidades citadas. 

Esses dados indicam que o biofertilizante em estudo não apresenta limitação do seu uso em 

função dos metais pesados existentes. 

Trabalhos como o de Ludke (2009) encontraram resultados semelhantes com relação 

aos contaminantes químicos onde ambos os biofertilizantes (Agrobio e Bioembrapa) 

estudados ficaram abaixo dos limites estabelecidos pela legislação brasileira para fertilizantes 

orgânicos.  
 

Tabela 6: Tabela comparativa entre as análises de substâncias inorgânicas do biofertilizante e nível crítico de 
substâncias inorgânicas do lodo de esgoto segundo o CONAMA Resolução nº375* e Environmental Protection 
Agency – EPA**.  
 

ANÁLISE BIOFERTILIZANTE 
ESTUDADO (mg/kg) 

RESOLUÇÃO Nº 375 
MÁXIMA PERMITIDA* 

(lodo esgoto) 

UNITEDE ESTATES 
OF AMERICA 

MÁXIMA 
PERMITIDA** 

(lodo esgoto) 
alumínio (Al) 1,060 - - 
arsênico (As) 7,3 41 75 
bário (Ba) 60,39 1300 - 
cádmio (Cd) <0,42 39 85 
chumbo (Pb) <3,0(2) 300 840 
cromo (Cr) 4,5 1000 3000 
cobre (Cu) 46,6 1500 4300 
mercúrio (Hg) <1,0(2) 17 57 
molibdênio (Mo)  <0,9(2) 50 75 
níquel (Ni)  <2,4(2) 420 420 
selênio (Se) 5,8 100 100 
zinco (Zn) 214,5 2800 7500 

 
Fonte: Souza (2016); Brasil (2006)*; United States of America (1993)**. Legenda: miligramas em quilogramas 
(mg em kg); 
 
 

Quando os dados do biofertilizante estudado são comparados com os valores 

encontrados por Bettiol & Camargo (Tabela 7), verifica-se que com exceção do K, Mg, Mn, 

Na e CO todos os nutrientes apresentaram valores superiores, cinco num total de treze 

compostos analisados. Os dados apresentados por Rodolfo Junior em sua totalidade são 

inferiores aos estudados. Já os dados de Marini & Marinho de um total de nove compostos 
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analisados apenas quatro apresentaram valores inferiores aos dados do biofertilizante 

examinado, sendo eles S, K, Mg, Ca. O biofertilizante de Bettiol & Camargo possui como 

matéria prima para sua produção lodo de esgoto o que pode justificar os valores encontrados. 

O biofertilizante estudado apresenta valores mais aproximados aos encontrados por Marini & 

Marinho, e demonstra uma fertilidade maior que o de Rodolfo Junior.   

  
Tabela 7: Tabela comparativa entre as análises químicas de fertilidade do biofertilizante e outras referências 
encontradas na bibliografia estudada.  

 
                                               ANÁLISES QUÍMICAS – FERTILIDADE 

 

 

 
ANÁLISE 

 
UNIDADE 

 
BIOFERTILIZANTE 

ESTUDADO 

 
BETTIOL & 

CAMARGO, 2006 
(lodo esgoto) 

 
RODOLFO JUNIOR 

et al., 2008 
(esterco bovino) 

 
MARINI & 

MARINHO, 2011 
(esterco bovino) 

boro (B) mg/kg 6,65 7,1 6 8 

enxofre (S) g/kg 2,8 13,3 0,438 0,5 

potássio (K) mg/kg 6292,5 990 10 5100 

nitrogênio kjeldahl (N-
total) 

g/kg 19,15 50,8 0,74 22,5 

nitrogênio amoniacal 
(NH4) 

mg/kg 9,25 119,5 - - 

nitrogênio nitrato-
nitrito (NO2-NO3) 

mg/kg 1 54,8 - - 

ferro (Fe) mg/kg 1450 31706 39 19800 

fósforo (P) g/kg 6,7 21,3 0,224 8,99 

magnésio (Mg) g/kg   14,1 2,5 0,213 11 

manganês (Mn) mg/kg 928 267,4 58 132 

cálcio (Ca) g/kg 9,8 16,8 0,179 14,8 

sódio (Na) mg/kg 1428 600 36 - 

carbono orgânico (CO) g/kg 427 374,4 - - 

 
Fonte: Souza (2016); Bettiol & Camargo (2006); Rodolfo Junior et al (2008); Marini & Marinho (2011). 
Legenda: miligramas em quilogramas (mg em kg); gramas em quilogramas (g em kg). 
 

De acordo com Sampaio (2013), os teores médios de macro e micronutrientes 

considerados adequados para cultura de alface ( Tabela 8), onde é possível notar que os 

teores de P, K se encontram dentro do ideal recomendado. Os teores de S, Fe, Mg e Mn 

apresentaram valores acima do recomendado. Já os teores de N, Ca e B revelaram valores 

inferiores. Diante do exposto, o biofertilizante atende a recomendação de Sampaio com 

exceção de N, Ca e B. 
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Tabela 8: Teores médios de macro e micronutrientes considerados adequado para cultura de alface. 

 
TEORES 

CONSIDERADOS 
ADEQUADOS 

PARA CULTURA 
DE ALFACE 

N P Ca Mg S K Fe Mn B 
------------------------- g/kg --------------------------  -------------------- mg/kg ----------------- 
30 á 50 4 á 7 15 á 25 4 á 6 1,5 á 

2,5 
50000 á 
80000 

50 á 
150 

30 á 
150 

30 á 60 

 

Fonte: Adaptado de Sampaio (2013). 

 

O teor total de sólidos voláteis (SV) e sólidos totais (ST) apresentaram os valores de 

77,2% e 5,3 % respectivamente. Valores aproximados foram encontrados por Xavier & Lucas 

Junior (2010) sendo 88,46% (SV) e 8,12% (ST), em biodigestor anaeróbico operado com 

dejeto de vaca leiteira. Ele descreve ainda que os ST de dejetos podem variar em função dos 

alimentos e da quantidade de água consumida pelos animais e outros fatores ligados aos 

animais e ao ambiente.  

A CE da amostra em questão apresentou o valor de 1,74  dS/m. Valor aproximado de 

Dias et al., (2011) que apresentou 2,76 dS m-1. Gondim et al., (2010) recomenda manter a 

condutividade entre 1,5 e 2,5 dS m-1 em solução nutritiva para cultivos em alface. Este 

descreve ainda que a redução da CE previne a queima das bordas em alface. Andrade et al., 

(2010) caracteriza a CE a partir de 6,34 dS m-1 como imprópria para fertirrigação.  

 O pH básico de 9,3 da amostra estudada apresentou diferença das amostras de valores 

6,55 de Andrade et al., (2010) e de Santos et al., (2014) com 6,83 em biofertilizante a base de 

esterco de vacas em lactação. O pH alto, pode insolubilizar o fósforo como fosfato de cálcio, e 

naqueles com pH baixo é fixado, como fosfatos de alumínio e de ferro (LANA et al., 2004), 

sendo necessário corrigi-lo.  

Não houve diferença significativa nos teores de umidade da amostra estudada (94,5%) e 

os valores apresentados por Tesseroli Neto (2006) 84,81 %.  

A análise da CTC revelou 43,85 cmolc/kg-1 de capacidade. A concentração de CTC pode 

ser influenciada pelo aumento ou diminuição da matéria orgânica, onde a CTC acompanha 

essa flutuação para mais ou para menos (CO-JUNIOR, 2011).  
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Tabela 9: Tabela comparativa entre as análises físico-químicas e físicas do biofertilizante e outras referências 
encontradas na bibliografia estudada.  

 

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E FÍSICAS 

ANÁLISE UNIDADE BIOFERTILIZANTE 

ESTUDADO 

sólidos voláteis (SV) %m/m 77,2 

sólidos totais (ST) %m/m 5,3 

umidade a 60 – 65ºc (U) %m/m 94,5 

pH (em água 1:10) - 9,3 

capacidade de troca 

catiônica ( CTC) 

cmolc/kg-1 43,85 

condutividade elétrica 

(CE) 

dS/m 1,74 

 
Fonte: Souza (2016). Legenda: miligramas em quilogramas (mg em kg); centimol de cátion por quilo 
(cmolc/kg); deciSiemens por metro (dS/m); massa por massa (m/m). 
 

 

A composição química de metais pesados, de fertilidade e seus resultados físicos e 

físico-químicos demonstram que o biofertilizante pode ser utilizado para o plantio de 

hortaliças sem prejuízo ambiental de modo que deve ser avaliado a necessidade nutricional de 

cada cultivo a fim de sanar sua necessidade nutricional por meio de enriquecimentos 

nutritivos.  

É possível afirmar que o biofertilizante estudado atende as necessidades nutricionais da 

alface de acordo com Sampaio (2013) necessitando de poucas correções.  

Diversos modelos alternativos de biodigestores de baixo custo surgem diariamente. No 

entanto por se tratar de manipulação de atividades biológicas que ocorrem naturalmente no 

ambiente, estes podem ter uma dinâmica muito distinta dependendo do insumo utilizado e do 

tipo e quantidade de organismos que podem participar da interação. Existem muitas variáveis 

nos processos que tornam os estudos tão diferenciados como, alimentação do animal, 

clima/tempo do ambiente, modelo do biodigestor, temperatura, pH, organismos (fungos, 

vírus, bactérias), (PENTEADO, 2010). Em resumo, mesmo que se implantem em regiões 

diferentes os mesmo sistemas de biodigestores utilizando os mesmos insumos, estes 

responderam de formas diferentes considerando as variáveis. Portanto, os estudos existentes 

na bibliográfica são poucos para caracterizar o produto (biofertilizante/biogás) de cada região, 

mais ainda de propriedades voltadas a agricultura familiar, que possuem outros fatores que 
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embaraçam tal viabilidade, como a distância das propriedades de cultivo das propriedades de 

agropecuária, que muitas vezes são em localidades diferentes, como é a realidade da região 

em questão, pesquisada e de estudos realizados no sul do país que podem a vir a não se aplicar 

na região norte, o que justifica ainda mais a necessidade de ampliação dos estudos em 

diferentes regiões (TESSEROLI NETO, 2006). 

 

4.4 EFICIÊNCIA DO BIOFERTILIZANTE PARA CULTURA DE ALFACE  

 

  A coleta de dados referente à temperatura (T) e umidade (U) da região onde o estudo 

foi realizado revelou 18,7ºC á 39,9ºC de forma crescente.  O que diz respeito à ‘U’ a máxima 

registrada foi de 90% e a mínima de 23%, sendo que a máxima se manteve constante 

enquanto a mínima ocorreu oscilação. O período foi de três meses, sendo junho, julho e 

agosto totalizando 45 dias. 

A avaliação do efeito das doses de biofertilizante na produção de alface Americana 

cultivar Kaiser é apresentada através dos parâmetros: número de folhas (NF), circunferência 

da cabeça comercial (CCC), altura das folhas (AF), peso seco da folha (PSF) e peso seco da 

raiz (PSR), (Tabela 10), onde revelou que todos os tratamentos apresentaram diferenças 

estatísticas, exceto para PSR. 

A CCC foi superior em todos os tratamentos que receberam o biofertilizante, 

destacando o T3 com aproximadamente, 60% em relação ao T1 (sem biofertilizante). Os 

valores encontrados são superiores ao narrado por Tesseroli Neto (2006) que possui uma 

média de 10,9 cm quando somados todos os tratamentos que foram alimentados com 

fertilizantes de esterco bovino de fermentação anaeróbia em contraste a produção de 

fermentação aeróbia com média 29,9 cm.  

O NF variou de 8,33 á 13,33. Resende et al (2007), em seu estudo avaliou a ação de 

fertilizante orgânico em alface Americana em diferentes regiões e obteve uma variação de 

23,1 á 36,6 com relação ao seu NF. Ou seja, os valores encontrados estão abaixo das médias 

descritas por Resende, no entanto T4 apresentam relativa diferença do T1. O mesmo autor 

encontrou os valores de 46,25 e 27,99 (g.planta-1) de PSF e PSR somados. Mesmo com níveis 

inferiores aos encontrados na bibliografia, ainda assim os T2 e T4 se diferenciam da 

testemunha no que tange ao PSF. Já para PSR não há distinção entre os tratamentos pelo 

método de Tukey, que continua sendo inferior aos resultados encontrados por Resende.  
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Tabela 10: Parâmetros analisados no cultivo de alface Americana. 
 

 MÉDIA 

Tratamento CCC 
(cm) 

NF AF 
(cm) 

PSF 
(g) 

PSR 
(g) 

T1(testemunha) 28,17 b 8,33 b 9,79 b 0,44 b 1,10 a 

T2 (2 litros m2) 46,33 a 12,08 ab 14,45 ab 2,10 a 3,51 a 

T3 (4 litros m2) 46,83 a 12,33 a 15,45 a 1,18 ab 2,47 a 

T4 (6 litros m2) 44,58 a 13,33 a 15,41 a 1,79 a 4,19 a 

 
Fonte: SOUZA, (2016).Legenda: (CCC) circunferência da cabeça comercial; (NF) numero de folhas; (AF) 
altura da folha; (PSF) peso seco da folha; peso seco da raiz (PSR).   Obs: Médias seguidas pelas mesmas letras, 
nas colunas, não diferem estatisticamente entre si, pelo Teste de Tukey, à 5% de probabilidade. 
 

Resultados encontrados por Ferreira (2014a) por meio de aplicação foliar foram 18 cm 

de altura das folhas de alface com a utilização de Agrobio (a base de esterco bovino). Já 

Chiconato (2012) encontrou os valores de até 32,4 cm com aplicação de biofertilizante bovino 

com doses de 90 m3ha-1. No entanto o cultivo estudado apresentou AF de até 15,45 cm (T3) 

que pelo método de Tukey não se diferencia dos T4, mas demonstra diferenciação do T1.  

 Apesar de o biofertiliante possuir características capazes de suprir as necessidades 

nutricionais do cultivo de alface, seu rendimento apresentou níveis inferiores ao encontrado 

na bibliografia exceto pelo CCC. Prado et al (2010) apresenta os valores de temperatura entre 

6ºC á 30ºC e de 60% á 80% de umidade, como ideal para o desenvolvimento limite do alface. 

Ele afirma ainda que embora se tenham cultivos melhorados para diversas condições 

climáticas, a alface não suporta bem altas temperaturas, onde adquirem maior concentração de 

látex e tornam-se amargas com baixo rendimento.  

É possível que o cultivo não tenha respondido bem a altas temperaturas ocorridas nos 

meses do experimento. A composição do biofertilizante pode ter contribuído também para os 

resultados obtidos uma vez que boa parte dos nutrientes se perde no solo (PRADO, 2008). 

Outro fator importante que pode ter ocorrido é a competição de nutrientes entre outros 

cultivos que foram plantados pelo agricultor familiar que cedeu o espaço para este 

experimento. É relevante ressaltar que já que este trabalho foi realizado voltado para 

agricultores familiares, às interferências do ambiente são esperadas com o intuito de se 

aproximar ao máximo do ambiente utilizado pelo agricultor.  

Quando os tratamento com 2,4 e 6 litros por m2 são comparados com a testemunha, 

nota-se que  o biofertilizante pesquisado contribuiu para uma melhor produtividade da Alface, 
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no entanto essas doses não tiveram diferenças estatísticas relevantes entres si. Neste caso é 

recomendado o uso de doses maiores, desde que sejam testados especificamente para cada 

cultivo. 
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CONCLUSÃO 
 
 

Os resultados da presente pesquisa demonstraram a viabilidade da biodigestão para os 

objetivos propostos, pequena escala, uso de esterco bovino e uso nas pequenas propriedades. 

Entretanto, o equipamento utilizado deve ser mais estudado visando melhores performances 

de operação, porque na vedação de silicone, impõe  a liberação do gás mais de 3 (três) vezes 

ao dia para evitar que a pressão interna promova rupturas na vedação. 

As análises químicas de materiais inorgânicos se enquadraram aos padrões exigidos 

pela legislação vigente. As análises químicas referentes à fertilidade apresentaram valores 

abaixo dos fertilizantes à base de lodo de esgoto e acima dos referenciados à base de esterco 

bovino exceto B, N-total, Fe, P e Ca. Isso demonstra que sua composição se encaixa na média 

realizada em outros trabalhos. As análises físicas e físico-químicas também se enquadram na 

média encontrada na bibliografia com exceção do pH que pode ser corrigido posteriormente. 

Os valores encontrados para os padrões agronômicos são inferiores aos encontrados na 

bibliografia, contudo o biofertilizante demonstrou ser mais eficiente que a testemunha. Os 

tratamentos com 2,4 e 6 litros por m2 estimularam o desenvolvimento da Alface com relação à 

testemunha. No entanto não diferenciam estatisticamente entre si de forma drástica. Neste 

caso é recomendado o uso de doses maiores, desde que sejam testados especificamente para 

cada cultivo.  

O período de retenção hidráulica de 90 dias foi insuficiente para erradicar os patógenos 

(coliformes termotolerantes) estudados em razão da oscilação de temperatura e pH, onde se 

faz necessário buscar alternativas para estabilizar tais parâmetros. 

Dessa forma, há possibilidade de uso do equipamento biodigestor para a produção de 

pequena escala, entretanto os resultados demonstraram que existem pelo menos dois 

problemas de pesquisa em aberto, o sistema de vedação, a liberação do biogás para que a 

pressão interna não interfira na operação e os resultados do biofertilizante na produção 

agrícola. As pesquisas futuras podem ser focadas em alguns pontos: 1- uso de sistemas 

automáticos para a liberação do biogás com uso de processadores eletrônicos capazes de 

medir a pressão e liberá-la, 2- testar sistemas de vedação mais eficientes com uso de produtos 

e metodologias distintas e 3- aplicação do biofertilizante em produções agrícolas com uso de 

estudos agronômicos específicos. 
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Apêndice 01: Autorização para coleta de dados e esterco bovino da fazenda estudada. 
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Apêndice 02: Questionário aplicado na fazenda estudada para levantamento de dados. 

 

 




