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DEFINIÇÃO

 Fossa biodigestora – é um reactor bioquímico que 

tem como finalidade a conversão da fracção 

orgánica de resíduos sólidos ou efluentes 

residuais em biogás e biofertilizante (lamas e 

efluente liquido)

 Biogás – é uma mistura gasosa constituída por 

metano (60 a 80%), dióxido de carbono (20 a 

40%), vapor de água e H2S (sulfureto de 

hidrogénio)



PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

 A conversão biológica da fracção orgánica dos 

resíduos sólidos ocorre em três etapas

• Etapa 1 – Hidrólise – conversão de enzimas em

compostos a serem transformados por

microorganismos como fonte de energia

• Etapa 2 – Acidogénese – conversão de compostos

da etapa 1 para compostos de menor peso 

molecular

• Etapa 3 – Metanogénese – conversão de produtos

da etapa 1 e 2 em metano e dióxido de carbono.



CONT...

Legenda 

1 Hidrólise

2 Acidogénese

3 Acetogénese

4 Metanogénese 



PARAMETROS QUE INFLUENCIAM O

FUNCIONAMENTO

 Temperatura

 O processo de digestão anaeróbica (DA) pode ser 

operado num intervalo extenso, entre 5oC a 65oC . Em 

função da temperatura o intervalo está divido em três 

categorias como é ilustrada na tabela abaixo:



O VALOR DE PH  

 Este parâmetro é bastante importante em processos 

de digestão anaeróbica de resíduos orgânicos de 

cozinha (ROC) devido ao facto de que as bactérias 

metanogénicas são muito sensíveis a condições ácidas 

e consequentemente a produção de biogás pode ser 

inibido nestas condições. 

 O pH óptimo para as bactérias metanogénicas está 

situado perto da neutralidade entre 6,8 e 7,5.

 Portanto, o pH óptimo para a fase de hidrólise e 

acidogénica apresenta valores óptimos entre 5,5 e 6.

 Alterações das condições operacionais de um 

biodigestor ou a introdução de substâncias tóxicas 

podem ocasionar a acumulação de ácidos gordos 

voláteis (AGV) e um desequilíbrio ao sistema.



ÁCIDOS GORDOS VOLÁTEIS

 A estabilidade do processo de DA é reflectida pela

concentração de produtos intermediários como os ácidos

gordos voláteis (AGV).

 Em muitos casos, a instabilidade do processo de DA pode

conduzir a acumulação de AGV no interior do biodigestor,

baixando consequentemente o valor de pH.

 A acumulação de AGV ocorre em condições em que as

bactérias metanogénicas ainda não se encontram

devidamente desenvolvidas. Entretanto, a taxa de produção

dos produtos intermediários é maior em relação a taxa de

consumo dos mesmos através das bactérias metanogénicas.

 Esta situação verifica-se principalmente quando os

substratos usados para o processo digestivo são facilmente

degradáveis.

 Valores de AGV menores que 1000 mg/l são favoráveis para

condições de operação estável



TEMPO DE RETENÇÃO HIDRÁULICA

 O tempo em que os resíduos permanecem no interior
do tanque ou biodigestor é designado tempo de
retenção hidráulica (TRH).

 No entanto, para que os microrganismos presentes no
biodigestor tenham tempo suficiente para hidrolisar a
matéria orgânica e transformar os seus produtos em
biogás é necessário que TRH seja controlado.

 O TRH influi no rendimento do biodigestor, visto que
a retirada prematura do substrato do biodigestor pode
causar uma ineficiência do processo digestivo pelo
facto de não ser utilizado todo o potencial da matéria
orgânica.

 O tempo de retenção recomendado, normalmente é de
35 a 80 dias dependendo fortemente do substrato e o
volume útil do tanque



AGITAÇÃO

 Para que se obtenha um nível elevado de

produção de biogás é fundamental que haja um

contacto intenso entre as bactérias e o substrato.

 Geralmente, esse contacto é alcançado com a

agitação, que por sua vez proporciona no seio do

biodigestor a uniformidade física, química e

biológica, dispersão rápida de qualquer

substância tóxica que entra no sistema,

minimizando desta forma os efeitos inibidores

para a actividade microbiana



TIPO DE BIODIGESTORES

MODELO CHINES



MODELO INDIANO



BIODIGESTOR TIPO BALÃO



PROPRIEDADES DE RESIDUOS

Animal Total

production

(kg/day)

Volatile

solids

(kg/day)

Bufalo 14 1.94

Bovino 10 1.42

Cabrito 2 0.44

Suino 5 1.00

Galinhas

(100)

7.5 2.77

Homem 0.2 0.03



EXPERIENCIA DA UEM

Biodigestor Pioloto



BIODIGESTOR PILOTO – DESENHO ESQUEMATICO



INSTITUTO AGRARIO DE BOANE



BLOCO SANITARIO NA EPC DE MAHUBO

EM BOANE



PROJECTO DE CUAMBA



APLICACOES DO BIOGAS


