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RESUMO 

Na região bragantina, estado do Pará, a forma de comercialização mais encontrada do 

caranguejo uçá, U. cordatus, é in natura ou carne (massa) congelada. Aproximadamente 

30 mil famílias no Estado do Pará sobrevivem da atividade de retirada da massa de 

caranguejo. A média de resíduos dessa atividade é 75%. O depósito inadequado de 

resíduos no meio ambiente possibilita o desenvolvimento de vetores de doenças e causa 

poluição de corpos d’ água, do lençol freático, além da poluição visual e forte odor. Há 

várias alternativas de utilização de resíduos orgânicos, dentre elas a biodigestão, que 

utiliza uma biomassa para geração de biogás. As vísceras de caranguejo, geradas no 

beneficiamento, podem ser utilizadas como biomassa. O objetivo deste trabalho foi a 

construção de um biodigestor de bancada tipo batelada para produção de biogás a partir 

da fermentação de vísceras de caranguejo-uçá. Foi estimada a potencialidade de 

fornecimento de vísceras por uma beneficiadora de caranguejo local; caracterizada a 

biomassa víscera de caranguejo por análise físico-química; testou-se, em ensaios 

preliminares, a melhor composição de biomassa através do acréscimo de esterco bovino 

e suíno às vísceras destinadas a biodigestão, sendo experimentados os substratos 

compostos por 100% vísceras (V); 20% de esterco bovino+80% vísceras (B20); 20% de 

esterco suíno+80% vísceras (S20); 40% de esterco bovino+60% vísceras (B40); 40% de 

esterco suíno+60% vísceras (S40); foi analisada a composição do gás formado nos 

diferentes ensaios após 22 dias de biodigestão; finalmente foi construído um biodigestor 

com tubos de PVC tipo batelada em escala de bancada, com volume útil de 6,5 litros.  A 

capacidade estimada de fornecimento de vísceras foi de 2,08 t/mês, as quais tem 

composição de proteína 20.91% (±0,27); umidade de 70.81% (±0,09); cinza 3.36 % 

(±0,13); lipídio 7.23% (±1,57) e pH 6.2%. As diferentes composições de biomassa 

apresentaram pH variando 6,4 a 7,2. O tempo de retenção de 22 dias foi suficiente para 

formação de biogás. A análise química do biogás, nos ensaios preliminares apresentou 

média de 12% de O2 e estimou-se em 44% de metano e 44% de CO2. O biodigestor 

apresentou um sistema de vedação eficiente para que não ocorresse fuga de gás de seu 

interior, porém não foi possível determinar a composição do biogás formado por 

limitações técnicas. O orçamento para construção do biodigestor do tipo batelada em 

escala de bancada foi de $ 98,33. Ressalta-se que serão necessários estudos mais 

precisos para resultados conclusivos sobre biodigestão de vísceras de caranguejo. 

Palavras-chave: metano, biomassa, biodigestão, resíduo orgânico, beneficiamento 

pescado 
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1. INTRODUÇÃO GERAL  

1.1.PRODUÇÃO PESQUEIRA. 

A produção do setor pesqueiro a nível mundial apresenta uma tendência de 

aumento de 1,3 ao ano, com projeção até 2020 (MPA, 2010). Neste cenário, a pesca 

de captura e a aquicultura tiveram uma produção de cerca de cento e quarenta e 

oito milhões de toneladas de pescado em 2010, destes valores cento e vinte oito 

milhões foram destinados ao consumo humano. O Brasil aparece no décimo nono 

lugar no ranking, contribuindo com 1.264.765 t da produção mundial de pescado, em 

2010. Estão na lista das espécies mais capturadas a sardinha-verdadeira com maior 

volume de desembarque, com 75.122,5 t em 2011. Entre os crustáceos destacam-se 

o camarão-sete-barbas e o camarão-rosa, sendo as espécies mais capturadas no 

país em 2011, com 15.417,8 t e 10.331,2 t, respectivamente. O caranguejo-uçá 

apresentou um crescimento na produção, se comparado ao ano de 2010, onde 

representaram 8.534,7 t, para o ano de 2011 a produção atingiu 8.607,5 t (MPA, 

2012). 

1.2. CARANGUEJO-UÇÁ UCIDES CORDATUS (LINNAEUS, 1763) 

Os manguezais podem ser entendidos como ecossistemas estuarinos que 

possuem uma extensa complexidade de fatores bióticos e abióticos que os formam e 

os conduzem (DURAN, 2011). Em se tratando de extensão, eles ocupam cerca de 

172.000km2 das costas tropicais. O Brasil tem um quarto desse total, tendo uma 

representação de 26.000km2, o que representa mais de 15% dos manguezais do 

mundo (REIS, 2007). No Estado do Pará, a área de manguezal corresponde a 

2.176,78 km². O Maranhão possui uma área maior, com 5.414,31km² (SOUZA 

FILHO, 2005; NASCIMENTO JÚNIOR et.al, 2013). 

A principal forma de exploração dos manguezais é a pesca e extração de 

seus recursos. Sobretudo pela alta produtividade de peixes, crustáceos e moluscos 

que esse ambiente apresenta. Dois terços da população pesqueira mundial 

dependem desse local, o que contribui para a geração de renda e possibilita uma 

forma de alimentação para as pessoas que vivem nessas áreas. O que vem se 

verificando é que uma porção significativa da pesca artesanal brasileira se baseia 

em espécies de manguezal, ou que passam parte significativa de seu ciclo neste 

espaço (VANNUCCI, 1999; VASCONCELOS, 2008). 
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O caranguejo- uçá, Ucides cordatus (LINNAEUS, 1763), é reconhecido por 

ser uma espécie semi-terrestre que vive nas porções mais altas do ecossistema dos 

manguezais; podem ser facilmente capturados nas zonas entre - marés, vivendo em 

tocas escavadas no substrato lamoso, com profundidade de 0,6 a 1,6m. Estes 

crustáceos permanecem no interior das galerias na maré alta, saindo em busca de 

alimentação somente na maré baixa, é neste momento que eles realizam a limpeza 

das tocas, extraindo de dentro dela o excesso de lama introduzido neste local 

durante a maré enchente (PINHEIRO &FISCARELLI, 2001). 

Os estudos sobre o Ucides cordatus no Brasil vem apresentando uma 

significativa ascensão. No Norte do País, especialmente no Estado do Pará, citando 

a Região Bragantina, pode-se considerar que houve um avanço considerável nas 

pesquisas que relacionam essa espécie, sobretudo estudos voltados a biologia, 

ecologia e comercialização (SILVA,2008). No que se refere a informações 

deprodução desse organismo, ainda são escassas. Pode-se inferir que, em parte, 

isso decorre de não existir controle da produção por parte dos órgãos de fiscalização 

em relação aos caranguejos que são extraídos dos manguezais da zona Bragantina; 

outro fator que colabora é a falta de uma cadeia fortificada para este recurso, 

diferente de outras espécies como o camarão marinho. A prática de captura do 

caranguejo-uçá (U. cordatus) compõe uma das principais fontes de alimento e renda 

para muitas comunidades litorâneas, sendo considerada uma das atividades 

extrativistas estuarinas mais antigas no Brasil. Os crustáceos correspondem a 30% 

das pescarias de alto valor comercial (DURAN, 2011). 

1.3. CARANGUEJO-UÇÁ COMO FONTE DE RENDA 

A forma de comercialização mais encontrada do U. cordatus in natura ou 

carne (massa) de caranguejo congelada (SILVA, 2011). De acordo com o Ministério 

Público do Estado do Pará (2009), aproximadamente 30 mil famílias no Estado do 

Pará sobrevivem da atividade de retirada da massa de caranguejo. Municípios como 

Bragança, Quatipuru, Maracanã e São Caetano de Odivelas são os que mais 

praticam a retirada da carne de caranguejo, constituindo os principais fornecedores 

deste produto para outras regiões do Pará. O beneficiamento do animal compreende 

a extração de sua carne de forma artesanal. Este processo é isento de tecnologia. E 

as condições higiênico-sanitárias são deficientes, ocorrendo em muitas vezes o uso 

da força de trabalho infantil.   
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O poder público aprovou o regulamento técnico com base na Lei Estadual n° 

7.565, de 25 de outubro de 2011, que estabelece os requisitos mínimos de higiene e 

qualidade que devem ser aplicadas no processamento da carne do caranguejo, 

Ucides Cordatus, bem como, do registro e comercialização de produtos artesanais 

comestíveis de origem animal e vegetal. Um item a ser cumprido, refere-se ao 

processamento e comercialização da massa de caranguejo que deverá ser 

elaborada em estabelecimentos que atendem aos requisitos mínimos com aplicação 

das Boas Práticas de Fabricação e dos Procedimentos Padronizados de Higiene 

Operacional, e com inserção dos programas de autocontrole considerando os 

padrões microbiológicos e sanitários de acordo com o Regulamento Técnico 

aprovado pela RDC 12 de 02 de Janeiro de 2001 da ANVISA (SEPAQ, 2011). 

Segundo Fiscarelli (2004) a média do rendimento de carne no caranguejo-uçá 

corresponde a cerca de 23% do peso úmido total, um exemplar de 70mm (±150g), 

forneceria 34g de carne, requerendo 30 exemplares de mesmo porte para se obter 

1kg de carne. O que acaba gerando muitos resíduos, e o depósito inadequado 

desses resíduos no meio ambiente possibilita o desenvolvimento de vetores de 

doenças como: dengue, leptospirose, verminoses e causando poluição de corpos d’ 

água, do lençol freático, além da poluição visual e forte odor de matéria em 

decomposição. A falta um plano gestor para resíduos, também, dificulta a 

implantação de indústrias do setor.  

A lei nº 12.305/10 que refere-se a Politica Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) tem como objetivo a prevenção e a redução na geração de resíduos, com 

isto, pode permitir um avanço necessário ao País, principalmente no combate aos 

problemas ambientais, sociais e econômicos que se estabeleceram ao longo de 

gerações. Está lei também propõe que as pessoas tenham atitudes e hábitos de 

consumo mais sustentáveis, instituindo a responsabilidade compartilhada dos 

geradores desses rejeitos como: fabricantes, distribuidores, comerciantes, cidadãos, 

entre outros. A meta é aumentar a prática de reciclagem e reutilização dos resíduos 

sólidos, bem como a destinação adequada dos rejeitos (MMA, 2014). 

1.4. ALTERNATIVAS DE APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS. 

Os resíduos gerados do beneficiamento do caranguejo podem ser de 

natureza inorgânica (exoesqueleto) e orgânica (vísceras). Há várias alternativas de 

utilização desse material, dentre as quais: adição ao solo, pois é sabido que o 
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exoesqueleto do animal, rico em quitina, controla doenças como fusariose, além de 

induzir a resistência, promover variações na microflora do solo e contribuir no 

crescimento de plantas. A casca do animal também tem como finalidade aumentar a 

produção e peso das sementes de soja – Glycine max Merr - (ALI et al; 1998; 

BENCHIMOL, 2009;) 

Em estudo sobre a aplicação do composto orgânico produzido a partir do 

Caranguejo uçá (Ucides cordatus) no cultivo de Feijão caupi (Vigna unguiculata), 

Araújo et.al (2009) citam autores que estudaram a composição química dos resíduos 

e carapaça do caranguejo para o aproveitamento na produção de ração para 

animais, e verificou grandes percentagens de proteína, gordura, cinza, cálcio e 

fósforo, com rendimento que variaram de 29% a 33% com a farinha produzida a 

partir da carapaça, vísceras e carnes residuais desse decapoda. Existem relevantes 

trabalhos sendo desenvolvidos com a quitina, que é um polímero de sequência 

linear de açucares precursor direto da quitosana, extraída da carapaça desses 

crustáceos. A quitina apresenta grandes variedades de usos como: na indústria 

farmacêutica, agrícola, têxtil, alimentícia e de cosméticos (ATAS, 2004).As vísceras 

são utilizadas com sucesso na produção de patês e na formulação de rações 

(OGAWA et al., 1973; HAEFNER, 1985).No que diz respeito às publicações sobre o 

aproveitamento de vísceras do animal para a produção de biogás, pode-se dizer que 

a literatura é escassa. 

1.5. BIOMASSA 

As atividades agropecuárias vêm sofrendo grandes modernizações ao passar 

dos anos. Os impactos ao meio ambiente, devido aos sistemas de criação 

intensivos, são, entre outros, a alta produção de dejetos em espaços restritos. Os 

resíduos, gerados desses sistemas, são oriundos de dietas com elevados valores 

energéticos e proteicos, são ricos em nutrientes que, se não tratados 

adequadamente e dispostos no meio ambiente sem precaução, podem constituir 

poluentes preocupantes em corpos d’água, solo e ar (MACHADO, 2011). Um dos 

meios para minimizar esses impactos está no aproveitamento desses dejetos para 

produção de energia elétrica por meio do metano (biogás) produzido através da 

biodigestão. Além disso, constitui-se uma alternativa econômica para a propriedade 

rural pelo aproveitamento energético do biogás, que pode ser utilizado como uma 
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fonte de energia em suas casas para cocção e no uso de implementos na atividade 

(FAUSTINO, 2009).  

A suinocultura, por exemplo, é considerada, pelos órgãos ambientais, uma 

atividade potencialmente causadora de degradação ambiental”, sendo enquadrada 

como de grande potencial poluidor. Pela legislação Ambiental (Lei 9.605 – Lei de 

Crimes Ambientais), o produtor pode ser responsabilizado criminalmente por 

eventuais danos causados ao meio ambiente e à saúde dos homens e animais 

(IBAMA, 2008).  Os dejetos suínos apresentam excelente rendimento 

biogás/tonelada, cerca de 560 m³ de biogás/tonelada, um ótimo nível de gás metano 

(REFOSCO, 2011)Na busca por um desenvolvimento sustentável de modelo 

energético, as preocupações por questões ambientais vêm se intensificando a cada 

dia, o mundo tem buscado minimizar tal situação buscando maneiras corretas, 

socialmente justas, e economicamente viáveis para obtenção de energia. Nesse 

cenário as fontes renováveis de energia vêm ganhando destaque na matriz 

energética do mundo, devido às pressões legais, sociais e econômicas que esse 

setor vem sofrendo com o passar dos anos. Pelo exposto, cada vez mais novos 

incentivos vem sendo disseminados para o desenvolvimento e utilização de fontes 

de energia renováveis e menos poluentes, a exemplo: eólica, solar, ondas e 

biomassa (SOUZA et al., 2004). 

Pode-se dizer que biomassa é qualquer material que seja passível de 

transformação, por ação de distintos tipos de bactérias, para produção de biogás 

composto, principalmente, de metano. Entre os Países em desenvolvimento e 

desenvolvidos o Brasil é um exemplo de país que conta com condições favoráveis 

para a utilização de biomassa na produção de biogás, através do processo de 

Biodigestão (BERMANN, 2001) 

As vísceras de caranguejo podem ser utilizadas como biomassa, em um 

processo de decomposição, para obtenção de componentes mais simples por ação 

biológica natural (biodigestão) e isso depende de fatores como: umidade, 

temperatura, oxigênio, quantidade de microrganismos, como também da presença 

de agentes inibidores e nutrientes (CASTANHO et al., 2008). 

Para que ocorra a geração do biogás, é necessário que a biomassa seja 

decomposta no interior de um biodigestor, o qual opera em condição anaeróbica. No 

biodigestor, os resíduos orgânicos como dejetos de animais são transformados em 

biofertilizante e biogás. O biofertilizante pode ser utilizado como um eficaz adubo 
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natural, rico em nitrogênio e o biogás pode ser utilizado para aquecimento e geração 

de energia. 

1.6. BIODIGESTORES 

A maioria da literatura encontrada para este estudo define biodigestores como 

câmaras fechadas, onde são colocados o substrato orgânico para ser decomposto, 

na ausência do oxigênio molecular. O que resulta desse processo é o biogás. Para 

geração do biogás é necessário a ação de um conjunto de microrganismos, o que 

pode exigir tempos de retenção elevados, para que o substrato adicionado seja 

decomposto (REIS, 2012). 

Existem vários modelos de biodigestores, dentre eles, o indiano, batelada, 

chinês, entre outros, os quais podem ser adaptados a realidade de cada estudo 

(DEGANUTTI et al., 2002).O modelo indiano caracteriza-se por ter uma câmara de 

fermentação cilíndrica, de alvenaria, com uma parede central para dividir o tanque 

de fermentação em duas câmaras. A finalidade da divisória é deixar que a biomassa 

percorra por todo o interior da câmara de fermentação. Este também tem como 

propriedade o gasômetro móvel, o biogás fica armazenado neste local, podendo 

está imerso no próprio material orgânico ou em água (LIMA, 2008). Isto propicia a 

redução das perdas durante o processo de produção do gás (DEGANUTTI et al., 

2002). 

A biodigestão foi implantada no Brasil na crise do petróleo, na década de 70, 

sendo os principais modelos implantados na região do Nordeste (BALMANT, 2009). 

Neste período houve muitos programas de difusão, onde o objetivo era a produção 

do combustível alternativo biogás. Porém, criou-se uma expectativa, que não foi 

atendida, gerando resultados insatisfatórios, isto se deu por fatores técnicos, 

humanos, econômicos e adaptabilidade dos modelos implantados, visto que, o 

modelo de biodigestor indiano ficou inviável para alguns produtores devido sua 

campânula ser onerosa. Já no modelo chinês os maiores problemas foram de 

estanqueidade. Devido às características do solo e clima brasileiros, ocorreram 

constantes rachaduras em sua cúpula, com consequente perda de gás (WINROCK, 

2008).  

A partir dos anos 2000 tem-se a implementação do programa de 

biodigestores na cidade de Party do Alferes, que fica a 120 km do Rio de Janeiro, 
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este município tem como principal atividade econômica o cultivo de tomate, mas o 

mesmo gera impactos ambientais, pois o sistema ainda é feito utilizando-se produtos 

agroquímicos, o que gera bastantes resíduos da lavoura que podem ser 

direcionados para geração de biogás e biofertilizante. Essa alternativa vem sendo 

uma maneira encontrada pelos produtores para amenizar a situação econômica da 

população e diminuir o custo de produção, uma vez que o biofertilizante gerado será 

substituto do fertilizante químico (JORGE, 2004). 

Pode-se inferir que a utilização dos biodigestores colabora para integração e 

sustentabilidade das atividades agropecuárias, isto porque aproveita os dejetos aos 

quais, normalmente, é atribuído pouco ou nenhum valor comercial, convertendo-os 

em duas grandes fontes de desenvolvimento: em energia e adubo (SANGA, 2004). 

 

1.7. BIOGÁS 

Os processos para o aproveitamento da biomassa podem ser realizados por 

meio da combustão direta, termoquímicos, ou biológicos, neste último ocorre a 

digestão anaeróbica e fermentação (WALKER et.al, 2010). A produção de biogás 

dar-se por digestão das bactérias anaeróbicas. Esta é uma ação natural que ocorre 

na ausência de oxigênio molecular. O biogás é o produto final dessa digestão e 

constitui-se em grande maioria de metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2). O 

metano é um gás combustível que pode ser transformado em energia elétrica 

(SILVA et.al, 2013).  Essa fonte de energia seria utilizada na substituição de 

combustíveis fósseis, para agregar valor à produção e diminuir a emissão de dióxido 

de carbono (SILVA et al., 2005; ORRICO et al., 2007; SANTOS et al., 2007). 

O metano tem um potencial de aquecimento 20 vezes maior que o dióxido de 

carbono (EPA, 2007). Assim, geração de energia a partir do metano mostra-se 

promissora, além de minimizar efeitos ambientais. O processo de produção de 

biogás pode ser dividido em etapas, com três diferentes grupos de microrganismos. 

O processo de conversão bioquímica da matéria orgânica envolve várias reações 

que ocorrem até a produção final que resulta em biogás (Figura 1). 
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Figura 1: Etapas metabólicas do processo de digestão anaeróbia em biodigestores. 

A matéria orgânica por se tratar de material que tem em sua constituição 

proteínas, carboidratos e lipídios, passa por reações bioquímicas, realizadas 

principalmente por microrganismos heterotróficos. Assim, trata-se de um processo 

bioquímico complexo, composto de várias reações sequenciais, cada uma com 

determinadas populações microbianas (ABREU, 2007).  

O processo anaeróbico pode ser explicado por etapas. A primeira é quando 

ocorre a degradação anaeróbia de polímeros complexos (carboidratos, proteínas e 

lipídeos) é tida como hidrólise, essa se faz necessária para diminuir o material 

particulado e dissolvido a dimensões menores que 1nm, que corresponde a pesos 

moleculares menores que 1.000 da. Isto ocorre porque as proteínas porinas, 

situadas na membrana externa de bactérias gram-negativas, formam canais de 

aproximadamente 1 nm que permitem a entrada e saída da célula de substâncias 

hidrofílicas pequenas. A hidrolise do material particulado, bem como de material 

solúvel de maior tamanho, é uma fase essencial para aumentar a biodisponibilidade, 

isso quer dizer, o acesso do substrato às células microbianas (MADIGAN et al., 

2003, AQUINO &CHERNICHARO, 2005). 

Quando se refere as bactérias hidroliticas, os gêneros que mais se destacam 

no processo anaeróbio são: Clostridium, Micrococcus e Staphylococcus, que são 

produtores de lipases para degradação de lipídeos à ácidos graxos; Bacteroides, 

Butyvibrio, Clostridium, Fusobacterium, Selenomonas, Streptococcus, Proteus, 
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PeptococcuseBacillus, produtores de proteases para degradação de proteínas à 

aminoácidos; e Clostridium, Staphyloccoccus, Acetivibrio, Eubacterium, que são 

gêneros produtores de amilases para degradação depolissacarídeos à açúcares 

menores. A composição relativa e ativa destes microrganismos será refletida pelo 

tipo de substrato presente no sistema (ANDERSON et al., 2003). 

Na segunda etapa que se refere a acidogênese ou fermentação, ocorre que 

os compostos dissolvidos, gerados no processo de hidrólise, são absorvidos e 

metabolizados pelas bactérias fermentativas acidogênicas, e mesmas, excretam 

substâncias simples, como ácidos graxos voláteis (AGV) de cadeia curta, alcoóis, 

ácido lático e compostos inorgânicos (CO2, H2, NH3, H2S, entre outros). A 

acidogênese é feita por um grupo diferenciado de bactérias anaeróbias obrigatórias 

em sua maioria. As mais encontradas dentro dos biodigestores anaeróbios são: 

Clostridium, Bacteroides, Ruminococcus, Butyribacterium, Propionibacterium, 

Eubacterium, Lactobacillus, Streptococcus, Pseudomonas, Desulfobacter, 

Micrococcus, Bacillus, e Escherichia (ARCHER & KIRSOP, 1990.; ABREU, 

2007).Incorporadas ao processo de biodigestão, podem ser encontradas espécies 

facultativas que metabolizam matéria orgânica, utilizando inclusive resíduos de 

oxigênio dissolvido no sistema, resultando em anaerobiose que beneficiará os 

microrganismos estritamente anaeróbios, dentre eles, as arquéias metanogênicas 

(ABREU, 2007). 

No processo que se refere a acetogênese os compostos orgânicos solúveis 

vão servir de substrato para outro grupo de microrganismos, que transformam os 

ácidos orgânicos em acetato (REFOSCO, 2011). Dois grupos diferentes de bactérias 

acetogênicas podem ser distinguidos, baseados em seu metabolismo. O primeiro 

grupo é de bactérias acetogênicas produtoras de hidrogênio obrigatórias, também 

chamadas de acetogênicas redutoras de prótons, que produzem ácido acético, CO2 

e H2 a partir de uma grande variedade de substratos, dentre eles: ácidos graxos 

intermediários (propionato e butirato), álcoois ou outros ácidos orgânicos maiores 

(valerato, isovalerato, palitão) (ABREU, 2007) Segundo AQUINO & CHERNICHARO 

(2005) é provável que estas bactérias sejam capazes de crescer apenas em 

ambientes sob baixas pressões de hidrogênio. Este fator é alcançado quando 

microrganismos consumidores de hidrogênio estão presentes no sistema, tais como 

arquéias metanogênicas hidrogenotróficas ou bactérias redutoras de sulfato (BRS). 

Como grande parte dos ambientes metanogênicos mantém uma concentração de H2 
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baixa (abaixo de 10-4 atm), isso se torna suficiente para estimular o crescimento 

destas bactérias acetogênicas, com isso evita-se o acúmulo de ácidos.  

As bactérias acetogênicas que fazem parte do segundo grupo são as 

homoacetogênicas, sendo elas estritamente anaeróbias essas catalisam a formação 

de acetato a partir de CO2 e H2. Os gêneros mais conhecidos de bactérias 

homoacetogênicas são Acetobacterium, Acetoanaerobium, Acetogenium, 

Butribacterium, Clostridium e Pelobacter (ARCHER & KIRSOP, 1990).  

O processo da Metanogênese pode ser entendido como uma fase final da 

degradação anaeróbia de compostos orgânicos em metano e dióxido de carbono. É 

realizado pelas bactérias arquéias metanogênicas, e pode ser feito por duas vias 

metabólicas fundamentais, sendo a hidrogenotrófica como as Methano bacterium sp, 

Methanospirillum sp. e acetotrófica ou acetoclástica, ex: Methonosarcinas sp e 

Methanotrix sp. As primeiras são autótrofas, reduzindo CO2 a metano e usando H2 

como doador de elétrons, liberando H2O(AMARAL, 2004). 

O segundo tipo de bactérias as arquéias acetoclásticas são heterótrofas, 

produzem o metano e CO2 a partir da redução do acetato (fermentação). Estas 

últimas têm grande destaque em reatores anaeróbios, pois é conhecido que cerca 

de 70% do metano produzido nestes sistemas é resultado da degradação de acetato 

(JETTEN et al., 1992; YU et al., 2005; & CHERNICHARO, 2007).  

1.8. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA  

No decorrer desde estudo, estavam sendo tomadas decisões importantes 

pelos setores interessados na comercialização da massa de caranguejo, resultando 

na legalização e comercialização desde produto, que antes estava proibido pelo 

Ministério Público, desde 2009.Devido o esforço mútuo das partes interessadas 

neste setor e cinco anos de adequação para comercializar um produto de qualidade 

que atendesse os requisitos mínimos de higiene, ocorreu a liberação da venda da 

carne deste crustáceo no Estado do Pará, para uma microempresa paraense que 

conseguiu dois registros da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará 

(Adepará), para atuar neste setor. Ressaltando que foi o primeiro empreendimento 

no Pará e no Brasil a possuir essa documentação de processamento de Caranguejo 

Artesanal. Esse feito representa geração de empregos para as pessoas da 

comunidade do Treme (Bragança-PA), bem como, uma alavancada na economia 

local, todavia a classificação de “produto artesanal” isenta a microempresa de um 

projeto ambiental, que destine os resíduos gerados na atividade de obenção da 
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carne do caranguejo. A beneficiadora permitirá uma produção de 150 quilos de 

carne de caranguejo por dia, uma extração que envolve a captura de cerca de 3 mil 

caranguejos diariamente(ADEPARÁ, 2014). É necessário dizer que apesar da 

beneficiadora de caranguejo na vila do Treme está isenta de um projeto ambiental, 

que contemple a destinação adequada aos rejeitos do animal, em um futuro próximo 

o grande volume de resíduo gerado poderá ser uma problemática a ser solucionada. 

Resíduos orgânicos oriundos cadeia pesqueira, como restos de peixes e vísceras do 

beneficiamento do caranguejo, muitas vezes são descartados em lixões, sem 

passarem, por um tratamento adequado. Este tem sido um dos fatores mais 

importantes e preocupantes de interferência antrópica no meio ambiente. Tal ação 

causa impactos a saúde dos seres humanos como: cólera, leptospirose poluição dos 

lenções freáticos entre outros. Por essa razão é de suma a importância destinar 

adequadamente esses resíduos, ou ofertar soluções que minimizem esta situação. 

Pelo exposto, a produção de biogás é uma alternativa que pode ser 

promissora ao tornar a atividade de extração de carne de caranguejo na Vila do 

Treme mais sustentável, uma vez que no modelo atual a fonte de energia para 

cocção dos caranguejos é lenha extraída do mangue, esta seria substituída pelo 

biogás produzido a partir de um biodigestor alimentado com resíduo orgânico 

(vísceras) do próprio beneficiamento. A referida ação preservaria a vegetação nativa 

do mangue e reduziria o volume de resíduo orgânico a ser descartado, além de 

fornecer um importante subproduto da biodigestão: o biofertilizante, que pode ser 

utilizado em hortas, constituindo uma nova alternativa/incremento de renda para os 

atores envolvidos na atividade. 

2. OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

 Construção de um biodigestor para produção de biogás a partir da 

fermentação de vísceras de caranguejo- uçá, ucides cordatus (Linnaeus, 

1763).  

2.2. ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a biomassa víscera de caranguejo por análise físico-química; 

 Fazer ensaios com biomassa de diferentes composições, envolvendo 

vísceras de caranguejo, e esterco bovino e suíno; 
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 Analisar a composição do gás formado após 22 dias de fermentação; 

 Construir e aperfeiçoar um biodigestor do tipo batelada em escala de 

Laboratório para verificar sua operacionalidade para futura implementação; 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. ÁREA DE ESTUDO 

Este estudo foi realizado com biomassa coletada na vila do Treme (Bragança-

PA). O município de Bragança tem população estimada, em 2013, de 118.678 mil 

habitantes (IBGE, 2014). A vila do Treme fica há 15 km da sede deste município, 

com coordenadas geográficas (1º 00’S/ 46º 40’ W). Estando no entorno da Reserva 

Extrativista Marinha Caeté-Taperaçu, a vila do treme tem uma população de 3.264 

habitantes (IBGE, 2010). A principal atividade econômica dessa localidade é a 

retirada da carne de caranguejo, sendo praticada principalmente por mulheres. Essa 

atividade começou por meados dos anos oitenta na vila, com a iniciativa de um 

jovem morador, que implantou a extração da carne do caranguejo no quintal de sua 

residência (GOMES, 2013). 

3.2. MATERIAL 

3.2.1 Vísceras  

 Foram utilizadas vísceras de caranguejo oriundas de uma beneficiadora de 

pescado em atividade na vila do treme, foco desse estudo.  

3.2.2 Esterco 

 Foram utilizados estercos bovino e suíno, coletados em fazendas da própria 

localidade.  

3.2.3. Materiais de construção do biodigestor 

Para a construção do biodigestor, com capacidade para 6,5 kg de biomassa. 

Utilizaram-se materiais de baixo custo: 2 tampões PVC de 150 mm; 2 tampões PVC 

de 100 mm; 100 cm de cano PVC de 50 mm de diâmetro; 60 cm de cano PVC de 

150 mm de diâmetro; 20 cm de cano PVC de 50 mm de diâmetro; 2 adaptações 

PVC de 100 mm/50 mm de diâmetro; 4 joelhos PVC com curvatura de 45° e 

diâmetro de 50 mm; 1 cola de PVC; 1 cola de silicone; 2 anéis de borracha de 

150mm, 2 anéis de borracha de 100mm.  
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3.3. MÉTODOS 

Os experimentos de biodigestão foram realizados no Laboratório de 

Tecnologia do Pescado (LATEPE), da Universidade Federal do Pará. As análises 

para determinação da composição do biogás foram realizadas o Laboratório de 

Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Pará (Campus do Guamá). Para 

elaboração das tabelas foi utilizado o programa Excel versão 2010. 

3.3.1. Potencial de produção e caracterização de biomassa (vísceras) 

Foram utilizados 14 caranguejos vivos, que pesados totalizaram 2,29 kg. Para 

o abate, os animais foram pré - lavados em água corrente, insensibilizados por 

choque térmico e encaminhados para o cozimento a 98°C, durante 25 minutos. Após 

cozimento os animais passaram novamente pelo choque térmico. Cada indivíduo 

teve a carne extraída manualmente. A carne, as vísceras e as cascas foram 

pesadas, separadamente, para o cálculo de rendimento.  

Para caracterização da biomassa foram feitas análises físico-químicas das 

vísceras de caranguejo, segundo metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2005). Foram 

analisados os parâmetros: pH, proteína bruta, lipídios, carboidratos, umidade, 

resíduo mineralfixo.  

3.3.2. Ensaios preliminares de fermentação 

Para preparo da biomassa a ser utilizada nos ensaios preliminares as 

vísceras de caranguejo foram retiradas das cascas e trituradas em liquidificador 

doméstico. Os estercos (bovino e suíno) a serem utilizados no experimento foram 

primeiramente fluidizados com água na proporção de 1:1. Os ensaios preliminares 

consistiram na avaliação de produção de biogás a partir de biomassa com diferentes 

percentuais de vísceras de caranguejo e esterco bovino e suíno: 100% vísceras (V); 

20% de esterco bovino+80% vísceras (B20); 20% de esterco suíno+80% vísceras 

(S20); 40% de esterco bovino+60% vísceras (B40); 40% de esterco suíno+60% 

vísceras (S40). A biomassa resultante das diferentes misturas foi depositada em 

garrafas PET de 300 ml, as quais funcionaram como biodigestores (Figura 2) 
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Figura 2: Biomassa nas garrafas 

Cada garrafa, após receber 150g de biomassa, foi lacrada com um sistema de 

vedação desenvolvido para possibilitar a retirada de ar, necessária no inicio da 

biodigestão, bem como para viabilizar a coleta de amostras de biogás para análise 

da composição (Figura 3). 

                                  

Figura 3:(A) Perfil da garrafa de 300 ml; (B) Ponto de coleta de gases. 

Após as operações de envaze e lacre, o ar do interior das garrafas foi retirado 

com auxilio de uma seringa de 60 ml através do ponto de coleta (Figura 4) 

 

Figura 4: Retirada de ar das garrafas 

O tempo de biodigestão para estes ensaios foi de 22 dias, em temperatura 

ambiente (média de 30°C), ressalta-se que para minimizar as variações de 
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temperatura e a incidência de luz, os sistemas foram armazenados em caixa 

isotérmicos (Figura 5). Antes de lacrados, foram verificados o pH (potenciômetro - 

Modelo Hanna Hi221) e a temperatura de cada sistema. Os ensaios foram 

realizados em triplicata. 

                                     

Figura 5: Garrafas acondicionadas dentro da caixa isotérmica. 

3.3.3. Análise do biogás 

Decorridos 22 dias de fermentação, foram realizadas as analises da 

composição do gás existente no interior das garrafas, com auxílio do aparelho 

Green- line 8000 (Figura 6). Este equipamento fornece os valores percentuais de O2, 

CO, H2S, H2 e N2. Será considerando que o biogás tem como principais 

componentes o CH4, CO2, O2, CO, H2S, H2, N2 e traços. A partir da leitura dos gases 

conhecidos, por diferença, será estimado o somatório de CH4 e CO2. Segundo 

Mendes& Sobrinho (2005), o biogás é tipicamente descrito como constituído de 

aproximadamente 50% de CH4 e 50% de CO2. 

 

Figura 6: Aparelho Green-line 8000 
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3.3.4 Construção do biodigestor tipo batelada 

A metodologia utilizada para a construção do biodigestor tipo batelada foi 

baseada no estudo de (SILVA, 2009), ilustrado na Figura 7. Os tubos, adaptações e 

conexões são de PVC; a campânula, nesse estudo foi suprimida; acrescentou-se um 

tampão de PVC, com uma perfuração para retirada do ar existente no biodigestor e 

coleta de amostra de biogás. 

Figura 7: Modelo do biodigestor utilizado por SILVA (2009) 

 

 

Figura 8: Modelo do biodigestor Construído para este estudo. 
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Com o protótipo construído foram feitos testes para identificar possíveis 

vazamentos de biomassa: o biodigestor foi preenchido, primeiramente, com água. 

Posteriormente, com base nos resultados dos ensaios preliminares, a biomassa que 

irá alimentar o biodigestor será aquela que apresentar os melhores resultados, em 

termos qualitativos (maior teor de metano estimado). Ressalta-se que não foi 

quantificado o gás produzido, pois a biomassa utilizada nos ensaios preliminares 

não foi suficiente para produzir volumes consideráveis de gás que pudessem ser 

medidos por gasômetros tradicionais. 

A alimentação do biodigestor tipo batelada pode ser visualizada na (Figura 9), 

onde 4 kg de biomassa foram introduzidos pela caixa de entrada. Em seguida, foi 

retirado o ar do interior do biodigestor, com o auxilio de uma bomba de vácuo 

(Modelo Sulpack). Ao final, foi efetivada a vedação do sistema com uma pequena 

tampa de borracha e cola de silicone. O biodigestor carregado foi mantido em 

temperatura ambiente e operou por 22 dias. Após a fermentação, o gás formado no 

interior do reator foi analisado de forma semelhante ao gás obtido nos ensaios 

preliminares (item 2.2.3). 

 

Figura 9: (A) Alimentação do biodigestor; (B) Retirada de gases com auxilio da bomba de vácuo. 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. POTENCIAL DE PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BIOMASSA 

(VÍSCERAS) 

4.1.1. Potencial de produção da biomassa (vísceras) 

Os resultados do rendimento da biomassa de caranguejo-uçá resultaram em 

média de carne de 25,5% e o total de resíduos somam 74,5%, sendo 17,7% de 
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vísceras e 56,8% de cascas. Considerando que a única processadora atuando na 

Região Bragantina tem alvará para processar 150Kg/dia de carne de caranguejo, 

segundo SEPAQ (2014), esta atividade implica em geração de resíduos (vísceras) 

de 104Kg/dia, o que representa 2,08 t/mês, operando em 5 dias da semana. 

Somente com está produção, seria possível a implantação de sistema em série de 

biodigestores batelada ou um biodigestor com alimentação contínua naquela 

localidade, o que seria ideal para atenuar os problemas ambientais de descarte na 

natureza desse material. 

4.1.2 Caracterização da biomassa 

Os resultados das analises físico-químicas realizados com as vísceras 

apresentaram proteína 20.91% (±0,27); umidade de 70.81% (±0,09); cinza 3.36 % 

(±0,13); lipídio 7.23% (±1,57); e pH 6.2. A partir desse resultado, confirma-se que as 

vísceras são resíduos com grande potencial poluente, por apresentar percentual 

protéico considerável e seu descarte inadequado pode levar ao decréscimo de 

oxigênio dissolvido no meio ambiente devido ao processo de decomposição 

microbiologica, resultando em possível morte de organismos presentes no ambiente 

aquático. 

4.2 ENSAIOS PRELIMINARES DE FERMENTAÇÃO. 

4.2.1 Análise do tempo de retenção 

As observações dos ensaios preliminares de fermentação demonstraram que 

em 48 horas houve formação de gás em todas as garrafas, essa constatação foi 

feita por observação visual: garrafas, que no primeiro dia do experimento 

apresentavam as paredes levemente deformadas (comprimidas), refletindo a 

redução da pressão interna promovida pela retirada do ar, voltaram a ter o formato 

tradicional. Percebeu-se, também, que algumas estavam levemente abauladas, 

sugerindo uma maior quantidade de gás formado (Figura 10) 
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Figura 10: Garrafa levemente abaulada. 

O tempo das corridas dos ensaios envolvidos nesta pesquisa, 22 dias, está de 

acordo com períodos citados na literatura para ocorrência da biodigestão (FARIAS, 

et.al2012). Considera-se que um dos principais parâmetros para que o processo de 

biodigestão se consolide no interior dos biodigestores é tempo de retenção 

(permanência do substrato no biodigestor). Para (NISHIMURA, 2009) o tempo 

mínimo de retenção está compreendido entre 22 e 30 dias, corroborando com este 

estudo.  

4.2.2 Análise dos parâmetros pH e temperatura. 

Os principais parâmetros físicos analisados foram pH e temperatura. O pH 

inicial dos diferentes tipos de biomassa estudados variou de 6,4 a 7,2, segundo 

Tabela 1. 

Tabela 1: Resultados de pH e Temperatura dos 5 substratos analisados. 

Biomassa p H (inicial) Tº C (inicial) p H (Final) Tº C (Final) 

S20 6.4 28 7.1 30 

S40 6.4 28 7 30 

B20 6.4 28 7.2 30 

B40 6.4 28 6.7 30 

V100 6.4 28 7,2 30 

 

Para Nishimura (2009) em processos de biodigestão é desejável manter o pH 

próximo à neutralidade, sendo assim, a faixa de 6,4 a 7,2, verificada nesse estudo 

pode ser considerada aceitável. As vísceras podem apresentar, naturalmente, o pH 
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ácido, em decorrência da presença de sucos gástricos, todavia, não observou-se a 

necessidade de ajustes de pH para os experimentos realizados. 

Autores como Van Haandel e Letinga (1994) relatam que se por algum motivo 

a taxa de remoção de ácidos voláteis no processo de metanogênese, não 

acompanhar a taxa de produção dos mesmos, poderá vim a ocorrer uma situação de 

instabilidade, com a produção de ácidos. O que implica diretamente na diminuição 

do pH, ocasionando uma redução na atividade metanogênica e um aumento na 

produção líquida de ácido, o que causará uma acidificação da biomassa do reator. 

Está é a causa mais comum de defeito operacional em sistema de tratamento 

anaeróbio, isto porque a tolerância das bactérias metanogênicas é limitada em 

relação a acidez e  pH baixo. 

Em relação ao parâmetro temperatura, para os ensaios realizados neste 

trabalho, a variação de temperatura foi desconsiderada, pois a amplitude térmica no 

interior da caixa isotérmica que continha as garrafas com biomassa não sofreu 

alterações significativas (não ultrapassando níveis de variações superiores a 1ºC). A 

estabilidade na temperatura representa um fator positivo, para o desenvolvimento da 

biodigestão. Batista (1980) destaca que em amplitudes térmicas, superiores a 10 ºC 

em menos de 24 h, pode haver a interrupção completa da produção de biogás. A 

temperatura é considerada um dos fatores ambientais mais importantes na digestão 

anaeróbia, uma vez que afeta os processos biológicos de diferentes maneiras. 

Dentre os principais efeitos da temperatura citam-se as alterações na velocidade do 

metabolismo dos micro-organismos envolvidos no processo anaeróbio, na 

solubilidade dos substratos, principalmente de lipídios (Campos, 1999). 

Chae et al (2008) afirmam que a temperatura da digestão tem  uma influência 

sobre a produção de metano final, bem como o conteúdo de metano. Na faixa de 

temperatura de 25 a 35°C, quanto maior a temperatura, melhor o rendimento do 

metano. Nogueira (1986) cita que a faixa ideal de Temperatura para melhor 

produção de biogás está compreendida entre 30 a 35ºC. Contudo, com temperaturas 

inferiores, também é possível produzir biogás, porém em menor quantidade, 

corroborando com o encontrado neste experimento.  

4.2.3 Determinação da composição média do biogás 

A análise química do biogás contido no interior das garrafas ao final das 

corridas (22 dias) apresentou média de 12% de O2. Considerando que concentração 
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de O2 no ar está em torno de 21%, supõe-se que a metodologia empregada para 

retirada de ar do interior das garrafas, bem como a vedação que foram aplicadas 

nos ensaios parecem ter sido relativamente eficientes, assegurado a presença 

reduzida de O2, ainda que o recomendado sejam valores abaixo de 2% de O2para 

que ocorra produção ótima de metano. A partir desses resultados deve-se pensar 

em aperfeiçoar um sistema que assegure uma quantidade menor de O2 no interior 

do sistema para que as bactérias metanogênicas, anaeróbias, possam ter suas 

atividades otimizadas. ABREU (2007) ressalta que algumas espécies são 

facultativas e podem metabolizar a matéria orgânica por via oxidativa, utilizando 

oxigênio molecular (O2) como aceptor de elétrons, retirando, eventualmente, 

resíduos de oxigênio dissolvido no sistema e, dessa maneira, extinguindo qualquer 

efeito tóxico aos microrganismos estritamente anaeróbios, dentre eles, as arquéias 

metanogênicas.  

É possível, então que os níveis de oxigênio na faixa determinada nesta 

pesquisa tenham seus efeitos minimizados pela ação de espécies facultativas, faz-

se, então, necessário o acompanhamento dos percentuais de O2 por tempo superior 

a 22 dias para confirmar seu decréscimo para níveis de 1-2%, que são aqueles 

requeridos para maximizar a atuação das bactérias produtoras de metano.Para 

SARTI (2007) a presença de oxigênio molecular interfere no desempenho da 

população de bactérias metanogênicas, pois a metanogênese e redução de sulfato 

podem ser inibidas na presença do oxigênio, todavia, quando este é esgotado do 

meio, a produção de metano e redução de sulfato voltam a ocorrer.  

Supõe-se que o percentual de oxigênio remanescente, foi suficiente para 

retardar o processo de anaerobiose e a consequente redução na produção de 

metano. Mesmo com a análise do gás realizada em tempo de retenção de 22 dias, 

foi possível observar que, além desse período, o processo fermentativo ainda 

permaneceu ativo – bolhas de gás ascendiam no interior da biomassa – avaliações 

em tempos superiores ao determinado neste estudo são necessários para confirmar 

o incremento na produção de metano. Verifica-se que os percentuais de oxigênio 

estão de 5 a 6 vezes maiores do que os percentuais citados na literatura. No início 

da fermentação anaeróbia ainda não há seleção de micro-organismos, sendo as 

bactérias metanogênicas ainda pouco eficientes ou em número menor que as 

produtoras de CO2, concordante com Sathianathan (1975), além do que existe 

oxigênio no meio, em teores significativos para o processo. 
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A partir dos resultados determinados na análise do biogás, segundo 

metodologia descrita no item 2.2.3, não foi percebido diferenças relevantes na 

composição do biogás presente nos diferentes ensaios, optando-se, assim, por 

expressar os resultados como média aritmética. Com o valor médio dos percentuais 

de oxigênio calculado (12%), o percentual de metano e CO2 estimado no biogás 

obtido foi de 44% (Eq. 01). Foram considerados para o cálculo que o biogás era 

formado apenas o CH4, CO2 e O2, uma vez que os demais gases, quando somados, 

não atingiram níveis maiores que 1%, sendo considerados, então, gases traços 

(Tabela 2). 

(Eq. 01): CH4+CO2+O2 = 100%   

Tabela 2: Composição Média do Biogás 

Gases  (%) (Refosco, 2011) (Cassini, 2003) (Sganzela, 1983) 

CH4 (Metano) 44 50 – 70 50 - 70 60-70 

O2 (Oxigênio) 12 0 – 2 0,1 - 1                - 

CO2 (Dióxido de carbono) 44 25 – 50 25 - 40 30 - 40 

H2S (Gás Sulfídrico) 0 - 0,5 0 – 2 0,1 - 0,5 Traço 

H2 (Hidrogênio) - 0 – 1 1 - 3 Traço 

N2 (Nitrogênio) - 0 – 7 0,5 a 2,5 Traço 

 

A Tabela 2 apresenta resultados comparativos da geração de biogás em 

diferentes trabalhos, onde é possível verificar que os valores determinados são 

relativamente próximos aos estimados nesta pesquisa. Estudos realizados por 

Arruda (2002) justificam o fato de que não se pode ter um valor exato da quantidade 

de biogás produzida, podendo apenas se chegar a valores aproximados. Estes 

autores estimam que1 m³ de biomassa produz em média 30 m³ de CH4, devendo-se 

levar em consideração a qualidade e a quantidade da matéria seca e a quantidade 

de água. A quantidade de água empregada no processo deve estar ao redor de 90% 

do peso do conteúdo total de biomassa, a composição dela, também deve ser 

considerada. A diluição deve estar em torno de 1:1 a 1:2, ou seja, uma quantidade 

de água para a outra de substrato. Portanto, o excesso quanto a falta da água são 

prejudiciais para o sistema, onde a falta pode provocar entupimento na tubulação e o 

excesso pode atrapalhar o processo da hidrólise, pois é exigida uma elevada carga 

de biomassa para que a mesma se processe adequadamente (NEVES, 2010). Vale 

ressaltar que as vísceras de caranguejo tem umidade relativamente alta, 70%, e 

foram diluídas em água em proporção 3:1. 
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4.3. CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO BIODIGESTOR TIPO BATELADA 

O biodigestor apresentou um sistema de vedação que foi eficiente para que 

não ocorresse fuga de gás de seu interior, fato verificado pela ausência de odores. A 

vedação eficiente possivelmente assegurou um ambiente anaeróbio no interior do 

biodigestor e o provável incremento na produção de metano. Porém não foi possível 

essa comprovação, pois a tentativa de coleta de amostra do biogás formado foi mal 

sucedida. 

O orçamento para construção do biodigestor foi de $ 98,33 reais (Tabela 3). 

Significando um baixo custo, se comparado a outros estudos que tem elevados 

custos devido a campânula metálica. Para Silva (2009) o modelo Indiano – que foi o 

mais difundido – a campânula do biodigestor, quase na sua totalidade confeccionada 

em aço, aumenta muito o custo e oxida com bastante facilidade, exigindo 

manutenções constantes, pois é conhecido que o biogás é um gás corrosivo, 

consequência da presença de sulfeto de hidrogênio (ácido sulfídrico – H2S), exigindo 

assim cuidados especiais, inclusive com o aumento de custos quando da concepção 

e manutenção de sistemas de reaproveitamento devido à menor vida útil dos 

equipamentos utilizados (CAMPOS, 2005). 

Tabela 3: Custo para Construção do Biodigestor 

Materiais Quantidade (un) Valor unitário Valor total 

0,2 m tubo de PVC d= 50 1 58.90 2.00 

0,2 m tubo de PVC d= 100 1 39.98 1.33 

0,4 tubo de PVC d= 150 1 114.9 9.00 

Joelho de 45º/50mm 4  1.40  5.60 

Cap. DN 100m 2 2.00 4.00 

Redução 100x50mm 2 3.50 7.00 

Cola PVC politubes 1 2.85 2.85 

Cola silicone incolor 2 3.30 6.60 

Anel de borracha esgoto 100 mm 2 1.35 2.70 

Anel de borracha esgoto 150 mm 2 4.55 9.10 

Tampão 150 mm 2 19.75 39.50 

Tampão 100 mm 2 4.99 9.98 

Total   98.33 

 

Com base neste estudo de bancada será possível projetar um sistema em 

série de biodigestores tipo batelada para implementar a produção de biogás na 

beneficiadora de caranguejo em atividade na vila do Treme. Os biodigestores podem 

ser projetados para captar valores acima de 100 kg de biomassa, que é a 

quantidade estimada de vísceras/dia, segundo item 3.1.1. Esta configuração deve 
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permitir produção constante de biogás com baixo investimento, uma vez que não 

precisaria de grandes obras civis, tais como: escavação, construção de vigas e lajes 

e aquisição de bombas. 

Ressalta-se que serão necessários estudos mais precisos sobre o volume de 

biogás produzido em uma unidade em scale up, além da determinação dos teores 

de metano presente no mesmo. Para este fim, deverão ser implantados gasômetros 

e um sistema de análise de metano in loco. Para Lima (2011) os reatores de fluxo 

continuo são indicados para atividades agropecuárias intensivas, as quais produzem 

grandes volumes de dejetos em curto período de tempo  

Autores como LUCAS JR (1994) apontam a desvantagem do modo de 

operação do biodigestor tipo batelada e correlacionam a mesma com a lenta 

velocidade de fermentação da biomassa, que necessita de um elevado tempo de 

retenção, principalmente quando o substrato possui um elevado teor de fibras, que 

são difíceis de serem degradadas, como nos dejetos de bovinos. Existem soluções 

que podem ser utilizadas para atenuar tal entrave como a utilização de tanques de 

pré-fermentação, as serpentinas de aquecimento e os agitadores, sendo estes 

usados juntos aos biodigestores para aumentar a eficiência da digestão. As vísceras 

de caranguejo empregadas neste estudo podem ter contribuído para os teores de 

metano menores do que aqueles referenciados na literatura, pois o caranguejo-uçá 

tem uma alimentação baseada em resíduos vegetais, ricos em fibras, constituídas 

por carbono com biodisponibilidade reduzida.  

5. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base neste estudo, foi possível concluir: 

- O potencial médio de geração biomassa (vísceras) da empresa que atual no local 

alvo desse estudo é de 2,08 t/mês; 

- O tempo de retenção de 22 dias, foi suficiente para produção de biogás; 

- Os parâmetros pH e temperatura, verificados nesse estudo,  são aceitáveis, em 

suas faixas de variação, para o bom desenvolvimento do processo de biodigestão ; 

- A análise química do biogás, em ensaios preliminares, apresentou média de 12% 

de O2 e valores estimados de 44% de metano e 44% de CO2 ; 

- Construção do biodigestor de PVC tipo batelada em escala de bancada apresentou 

um sistema de vedação eficiente, assegurado sua operacionalidade;  

- O orçamento para construção do biodigestor foi de $ 98,33 reais; 
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- Não foi possível determinar a composição do biogás formado o biodigestor em 

escala de bancada. 

Como recomendação para futuras pesquisas, propõe-se a continuidade dos 

estudos sobre o volume de gás formado no biodigestor de bancada e sua respectiva 

composição através de equipamentos específicos. A partir desses resultados podem 

ser feitos ensaios para incrementar a produção de biogás, bem como aumentar os 

teores de metano. De posse de resultados mais precisos podem ser projetados 

sistemas de associação de biodigestores em série ou de um biodigestor com 

alimentação contínua para implementação em beneficiadora de caranguejo. Propõe-

se também um estudo sobre a geração de energia elétrica a partir do metano obtido. 
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