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o Micro Posto de Piscicultura Acoplado a ai6digestor-
MPAB - foi concebido com o objetivo ~e desenvolver a Piicjc~ltura

()

(criaç~o de peixes) atrav~s da privatizaç~o) a nivel local,
produção de alevino~, utilizando o máximo de mão de obra.e o
mo de capital.

da
.•. .mi.n a

. ,)

Inicialmente, os J'1APB ser-ao .i.mpLarrt ados no Nordeste em
propriedades comunitárias de produtores rura~s de baixa ~enda. Pos
teriormente, p6der~0 ser introduzidos em propriedades pa~ticulares

. t . . .
em todo o pais, desde que as esp~cies ~omentadas sejam ..adaptadas ~
ecologicamente a realidade regional.

-. ~s~.int.~gra toti3-lm_entena_ )l'opried.:0.§:gux-:a.L
pois usa como rna t ~ria prima todos os r-e síduos o::->gânicos .....lesterco_....----------~--_._. -- - -
de boi. de ave, de porco) de__h.9.9_e)._de__o,velha.~~_c)_?--a..'l?.lan!aag,u~
tica Eichhornia cray sires Ccornume nt e conhecida como bar-orie sa , agu~-....,,---------_.-
p~) orelha de j egue, e'tc), '{.~nhoto,bagaço Ge_ci:~!la,r-e st qs cult~ ,
rais, etc. Estas mat~rias org~nicas ser50 digeridas anaerobicamen-.. -- . . ----'.:. --
te, no ~Od~gr,estcÜ:...L'pe).aS.-b~ç!êria~~esul t~~~_:e.r_??ução ~i5?..._._-'
gás (60% a ~% de me t ano ) que f'o r-rie cer-a ener-g í a e iluminação, como v

~bém .~_ biofertilizante (i 7% R 22% de pr-o t eina com 3% a 6% de -\
NPK solGveis) que alimentaI'á direta e indiI'et~mente (produção de
algas) os peixes e forneceI'á adubo org2nlco que conservará e ferti
lizará os solos da propriedade com um benefício econ3mico e social
muito grande.
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1. - O Micro Posto de Piscicultura Acoplado a Biodigestor' MPAB
~ ,

e uma pequena unidade de produç~o de alevinos (pe~xes com poucos
dias de nascidos), a nivel comunit~rio, destinados a Ptscibultura
extens iva (em açudes, 'barragens, barreiros, Lago s , Lago as , et c) e
intensiva (em tanques, viveiros, gaiolas,' etc), e, 6on~equentemen-
te, colocar ã disposição da comunidade um aJimento -de bàixo custo
e de alto conteGdo prot~ico.

2. - A responsabilidade de construç~o, operaçao e manuteriçâo do
MPAB ficar~ a cargo da entidade comunit~ria (cooperativas, associ~

,) ções de produtores, comitês agrícolas, e t c) par-a ,a qual foi elabo
rado o projeto.

3. - O MPAB ~ um patrim~nio da entidade comunit~ria e deve benefi
Clar todos os seus c6mponentes, tanto pela 2ntrada de recursos de
corrente da venda dos alevinos, como pela utilizaçâo do biog~s e
do biufertilizante excedente, que se r-e ve r-t ervio em benefício da
própria comunidade.

4. - Os recursos destinados a aqulslçao de material para constru
ç~o ,e operação do MI-'ABserão reembolsados pela entidade' comun it â

rla nos moldes adotados pelos órgâos ou Minist~rios que o fiDancia
rem.

5. - A comunidade entrar~ com a m~o de obra sob forma de mutirão
pa~a a impJ,antação do MPAB, havendo a possibilidade de remuner~-la
com a Limerrtos , desde que exista r-c cursos pariJ isto.

6. Em cada estado ou território Ger~o instRl~dos Micro Postos Pi
lotos de Piscicul tura Acop~ados a B'iodi.gest or-es - MPAB PILOTO - que
ser20 os c~ntros de treinamento, capacitação, formaç~o, reciclagem

..

~e de apoio a todos os outros MPAB que ficarem em suas, areas de
aç~~s. ~les irradiar~o os conhecimen'tos nec~ss~rios a construção,
op~ração e manutenção, como tamb~m darão assj~t3ncia t~cnica e
rão hipofisaç~o volante em todos os MPAB localizados nas suas
ris di ç ocs .

7. - Inicialmente? o setor pGblico ter~ uma participação ativa no
MPAB, contudo este pode'r,áser totalmente desenvo Lv i do pela ini~i~
r iva privada, inclusive com a mesma tendo a.responsabiliôade total,
de construção, operação e manutenção dos MPAB Pilotos, bastando p~

~ra isto que o governo crie uma lista de financiamento para es~a fix, .-==.:

nalidad~, destinada aos Engenheiros de Pcsc~ c outros t~cnicos que
se credenciarem para prestarem assist~ncia 't~~nica e crediticia em

11 , ~ r ?ij , "ti 't.,
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.Piscicultura, co~o aut5nomos. Seus· MPAB Pilotos aisistir~o os ou
tros MPAB sob suas responsabilidades, orientar~o e c~pác~tar~o as
~essoas que quizerem"desenvolver a cria~~o de peixes, d{stribuir~o
alevinos, elaborar~o projetos para obtençâo da financià~entos para
construç~o de MPAB e dePiscigranja~; ~tc. 3 cohra~do um certo pe!
'~entual por todos estes serviços prestados, ex~tamentei~co~o fazem

. . .'

as empresas privadas de assist~ncia t~6ni~a e consul~ori~.

. \

E T A P A S DOM P A B

o" O MPAB ter~ tr~s etapas distintas. Neste Manuál detalha
remos a pr:i me i.r-a etape. e r-esurn i.remos a sp.f~\mdi'l e terce ira etapa s ,

I .as qtiais serao detalhadas em outra publicaç~o.

PRIMEIRA ETAPA

A primeira etapa (30 MPAB se de st inc r-á e xcLus i vame nt e a
pr-o duç ao de a Levi.nor Je Ti) ápia do Nilo (Sar'~)l:118r'JdonniJ ot i cus ) p~
ra o,peixamento de açudes, barragens. lagos, l~goas, barreiros
etc., que tiverem condiç6es de desenvolverem Piscicultura extensi-
va.

Nesta etapa ser~o construidos 5 (cinco) tanques de 400m2,
2 31 (um)· de 1000m e 1 (um) Biodige stor de 81n .

SEGUNDA ETAPA
-Quando o MPAB est í ver- com uns 11 a J 2 meses de operaçao,

já tendo realizado 3 ou li capturas totais dc aLevi.nos , construire
~ 0

mos ma i s 5 (cinco) tanques de 400m~ e 1 (um) (~e" 1000rnl. destinados
a obtenç ao e armazenagem de hibridos. resultante docruzament.a __._c.a

, ------ ._- -.- _.~ - - - ....

'Ij-..lápiado Nilo com a Tilár:_i~_.!1?_rnorum_(S~~:9doll ho r-nor-urn) e/
ou iniciaremos a separaç~o dos machos e f~meas de Tilápia do Nilo
para "o cultivo monosexo (criar s6 ~achos). Est~s peixes serâo cul
'tiva dos em pequenos tanques que servio:ccn str-ui dos junto às poc~l
gas ou abaixo dos galinheiros familiares. Os peixes aproveitarár
diretamente as perdas de ração e .indi r-et ame rrt e o est er-co. Em t~l'
cai~ onde seJ'a possivel, poder~o ser abertos t~nques de maiores h
mensões e construidos bi.odigest or-es destinados exclusivamente I~:
engorda dos aJ.evinos .adqu.i r-i do s nos MPAB. ~

TERCEIRA ETAPA /

Quando o MPAB estiver com uns 20 a 24 mese~ de funciona
2rr~~to, constr~iremos mais 5 (cinco) tanques de 400m e 3"(tr~s) ou

24 (quatro) de 1500m , que serâo utilizados para obtenç~6 e" armaze
, \

~.t , " .~!r ".
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nagem de alev inos de Tambaqui('(C,ollossom,a'bide.ns)PJE~~in~J1ga CMy~x

soma bidens): Curimat~ CProchilodus'marggravii, P. cearensis), Tucu
~,nare (Cichla oce lIa ris) C. temen s .is i , Pescada (PL1gios cion Surina -

f ,mensis, P. squamosissimus) e/ou out~os. Nesta etapa ser~: implantada
a Hipofisação, volant~ do MPAB Piloto, percorrerá todos',os out r-o s >-
~PAB fazendo desova induzida no tempo apropriado~

oJ). '

Nes t a etapa devemos ter'vCondições necessária para cons x

truirmos piscigranjas com tanques de meio, üm uu mais hectares e
biodiges'tores destinados a engorda doa alevino~, Estes tanque~ se
rão abertos em propriedades rurais que tenham condiç0es de desenvol
verem piscicultura intensiva em média esceLa.êa .

, Ü

24OOm , 2
ocupando

Então, com 2 anos de implantado o MPAB ter5 15 tanques de
de lOOO~2! 4 de 1500m2 e um ou dois Biodigestor~s, tudo

r"" 2· 2uma area de 2 ha (20.COOm ) > sendo l,~ ha C14.000m) de
" tanques) que poderão estar juntos ou em locais sepa r-e dos dependendo

da disponibilidade de área,
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CONSTRUÇÃO DO MICRO POSTO DE PISCICULTUJ<.A ACOPLADO 'A

BIODIGESTOR MPAB.
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"Na sua primeira etapa o MFAB será cornpo sto de'5 (cinco)'
tanques de QOOm2 (10 ~ 140), 1 (hwn) ele100Glfl2(20 x 50j.'todos· com

. . . 3uma pr6fundidade m~dja de O,80m e 1 Biodiged~or ~e .8,OOm de volu
me total. Este conjunto ocupará epr-ox i.ma dame nt e uma área de 0.4 ha2 (
( 40..0Om ) se estiverem formando uma bateria (todos juntos), ou a
-" ... /'area especifica# de cada tanque se estiverem separados" V

1 - Pessoul habilitado:

, v

Nunca implantar um MPAB sem antes capacitar o pessoal que
irá construi-lo e operá-Io. Para isto ~ fundamental a aplicaç~o
d~s orientaç~es de Capacitaç~o de Pessoal do Micro Posto de Pisci
cultura Acoplado a Biodigestor contidas neste manual.

2 - Escolha do local:
A área escolhida para implantaç~o do MPAB deverá ser 10

calizada a jusante (abaixo) da parede do açude, em terreno de f5-
ciI.acesso., em área não ut ilizável .para agricultura Ct er-r-assalini
zadas, etc), livre de inundaç~oes e com suprimento de água diário
para o ano todo, mesmo em período de secas prolongadas, com possi.
biiidade de atender as necessidades de água das 3 etapas do MPAB
la, etapa = 1,3 litros/segundo, 2a. etapa = 2,7 iitr9s/segundo e
3a, etapa 6,5 litros/segundo diáriaconsiGerando 5% de perda
por evaporaç~o e infiltraç~o.

o 't er-r-eno deve ser levemente inclinado (1 a 3%) para evi,
,tár movimentaç~o acentuada de terra (cortes e aterros).

3 - Di sponibi 1idades de matéria prLma:
.::C~o:::.:m~o~e~s~t~ã~d:::.e::-~s::c~r~l~'.:::t.:o~n~0::..-..!.!m~a=:l~-u~a::.:l:_.::;d~e~o::..·~0..::t2:..!.·'...::~,3;.\.;Ç~•.•..•ã-'-ol-,.;d~q---'B.io..digestor ?

o mesmo será aba.st~,.Çid-º-di_ar.:..i_amete com 2OO J. i tros Q2. mi stura es--_ ..~-- ._- ---;-- ..,_. - ~--_ .•. --
.~erco? e/ou Barone~a e ág,\:!ª-~ será t~..lTl.e.ji·i·,:d.a....anaerobic_amgQ.t§,)"

. - - 3 . - 200e dlstO resultura, diariamente, na produçao d0 Um de blogas e
l;hj:rosde b.i~rt.~li.z,ante, O qual será---u-tlhzaílopara adubação da
água Q.,'2..§.J..anques.-e-e-liment ação clireta dos_Pe.iX~9'"

Logo) uma das condiç~es fundament~is para implantação do
MFAB será a exist~ncia de esterco (de galinh~) boi, bode, porco

Setc) ou Barone~a na quantidade de 100 Kg/dia, se~do que no ca~o da~
barone~a, mesm~ n~o exis~indo no locôl, ela poderá ser introduzidax
e cultivada nos tanques ou no açude que. abastecerá o I1PAB,

• J

4 - Implantaçâo dos tanques e canalS
a) Marcaçâo.

. "
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, o Escolhido o local da eonstr~ç~o dos tanques, limparemos
~toda area tirando toucos, mato, etc, deixando a terra limpa. rare

mos e marcaç~o dos tanques,' que consiste em Jocar'5 ret~ngulos com
10 metros de largura. e LIOmetros de cornp r i rncnl-c e 1 retângulo com
20 metros de largura 50 .met r-o s de comprimento, .•.e sempre que poss~--vel, com o lado .mai or- (comprimento) paralelo a curva de .'ní vel.---·--

1.1 - Linha externa (ver planta em anexo)

. ;

Inicialmente faremos um tri~ngulo, usando cord~o e pr~
gos o.u var i.nha s , com as dimensões de -J.Omx 40m x 4l)23m. Para isto

c arranjaremos um rolho de cordão e três pregos ou três varinhas bem
retas e faremos o seguinte: pegaremos um prego ou uma varinha e
affia~raremos no (a) ~esmo (a) um cord~o com 10m a outro cord~o com
40m ,de comprimento. Em s~guida pegaremos uma das extremidades sol
tas e amarraremos outro prego ou varinha, depois pegaremos um cor
dão' com 4l,2~m e amarraremos neste prego. Bem, ugora pegaremos as
duas extremidades (pontas) livl"es, unil"emo-las e colocaremos um
pl"~go ou varinha nesta uni~o. Pronto. Se capricharmos nas medidas,
teremos um tri~ngulo retângulo com os lados Medindo, respectivame~
.te, 40m x 40m x Ltl,23m.

• c -Agora iniciaremos a marcaçao da linha externa do tanque.
Para isto pegaremos o tri~ngulo e colocaremos bem esticado no ter
reno, marcaremos cada ponto que os pregos ou as varinhas tocarem
e fixal"emos nestes pOlltOS uma pequena estaca que denominaremos 19,
29 e 39 pi~uetes. Depois disto, inverteremos a posiç~o do tri~ng~
10, continuando o lado de 4l,23m ligando o 29 ~39 piquetes e os
1ados ele 10m e 40m opostos ao s arrt er i.o r-rne rrt e marcados. Est icaremos. '

bem o triângulo e, onde o pl"ego ou varinha que liga os lados de 10m
,}

e 40m tocar, fixaremos um piquete, que ser~'o ~9 piquete da linha
externa do tanque. Ap6s fixarmos o 19, 20, 39 8 49 piquetes, amar
raremos firmemente um cordão, ligando um piquete ao outro, arro
deando todo o retângulo. Obs: A marcação da Li.r.h a cxt er-na dos tan-
ques de lOOOm? segu i ra a mesma metodologia citada aci.ma, só mude.n3-
do o triângulo de cord~o que ter~ os lados medindo 20~ x 50m x 5~, ~
85m respectivamente.

a.2 - Linha int~rna (ver planta em anexo)

Com os 4 (quatro) piquetes da linha externa fixados e li
gados um ao outro com cord~o, iniciaremos a marcaç~o dos 'outros 4
piquetes da linha interna. Para isto faremos um quadrado ~e cord~o
com ,3m de cada lado e amarraremos em cada ponta (v~rtice) um prego

•• J
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ou urna varinha. Em seguida pegaremos este qllllnr'é-Hloe. colocaremos
uma ,das suas pontas (prego ou varinha) em Clmél. do 19 piquete da li
nha externa, as outras duas pontas colocaremos em .c a.ma .da s linhas
de 10m e 40m respectivamente. Pegaremos ent~o o quarto prego do
quadrado que ficou dentro da ~rea j~ marcada e o esti~aremos firme
mente., onde o quarto prego tocar, f i xar-emo s o piquete, ',.e este será
o 19 piquete da linha externa. O 29, '39 e 4·9 piquetes,' da linha in

/ " --terna serao obtidos seguindo a mes~a metodologia nos outros piqu~
tes da linha externa (usando o quadrado).

'fixados os 4 piquetes da linha .int er-na , amarraremos fir
memente um cordão ligando um piquete ao ou t r-o , arrodiando
rel~n3ulo. Obs: A marcaç~o da linha interna dos tanques de

Ideve ser feita do mesmo modo que foi feita paT'a os tanques
2 '4pOm , inclusive usando um quadrado'de 3m de lado .

b) Escavação do tanque:

todo o
21000m

de

Ap6s a marcação, cavaremos com enxa~a, pa,picareta
~tc., a profundidade de 4 a 5 palmos (O,80m a l,OOm) em toda a
~rea da linha interna, de maneira tal que o fundo fique' quase pl~
no. A terra da escavàção pode ser utiliiada para,fazer'~s paredes
que tiverem aterros., Terminacla a cscavaçao :f.::~L'emoso rebaixamento
inclinadO da parede at~ a linha externa (no caso de cor'te).

~ importante que as paredes feitas por corte ou aterros
fiquem suavemente inclinadas de mõneira tal que, se for necessa-
rio, um automóvel possa entrar e sair de ô errtr-o elo tanque sem pr~
blemas.

.c) Caixa de coleta:
-Terminada a escavaçao do fundo e o corte ou aterro das

tanque
palmo

- \~

parc()cs, f aramo s um t anquezí.nho na JltlptC 1lIé'1 'Í;; pr-o f unria do

encostada ~ base da parede com 4 metros de comprimento e 1
(O,30m) de profundidade com a mGSm2 largura do fundo nos,

2 2de 400m , e nos tanques de lOOOm com Sm dC,c0mp~imento,
profundidade e mesma largura do fundo. As p&~2des deste
nho deve ter suas paredes bem inclinadas (1:3.).

tanquezi:,

tanques
deO,30m

d) Cano de escoamento.
Dependendo da disponibil~dade de manilhas de barro, cano

ele PV,C, mangot e , mangue i r-as , et c , 'Leremos' dua s 'OpçÕc:. para
mento da água dos tanques .

Gscoa
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Ia', Opção; ,, .

Terminada a escavação do t arique zinho ç nós colocamos no
fundo do mesmo uma inan ilha ou cano cJc PVC ele G ou 8 po Leg a da s , o

qual passar~ por uma. valeta aberta na parede, at~·o ladó de fora
do:tanque. Este cano deve ser coloc~do unI pouco inclin~do para fa
ci Iitar a saída rápida da água. Esta valeta deve ser bem comfcta-,x
da,' contudo com muito cuidado para n~o quebrar o cano. Providencia
re~os uma rolha para ~ampar o cano na entrada d'~gua {no fundo da
calxa de coleta) e/ou na saída.

()

Não colocaremos cano enterrado e o escoamento (ja ~agua
I

c1a,r-se-ápor uma ou duas mangueiras ou marigo t e de 411 colocados aci
JIl<?, da parede do tanque, que funcionará como um sifão e será móvel.

e) Sangradouro:

Para evitar transbordamen"to d ' água no tanque ,.colocaremos
r:

um cano de PVC, manilha de ba~ro, cano de bambu, bica d~ banan~ira,
etc, na parede, furando um canal de um palmo de prof~ndidade que
abriremos na crista da parede, depois da compactação do
(~undo e parede).

- f) Compactação:

tanque

Feitas todas as escavaç5es, faremos a compactaç~o manual
~o fundo e das paredes da melhor maneir2 possível, utilizando ma
lho, etc. Esta operação ê urna das mal s .impo r-t arrt es e deve ser fei

. ...~...
ta e~ toda ext~nsão do tanque.

,... -.....Em casos de terienos arenosos e nccessarlO apos a compa~
tação, fazer um revestimento de barro (argila) com uma camada de
5 a lOcm, tanto no fundo como nas paredes, e compactar novamente.

A caixa de coleta deve ser compactada completamente, ta~
to o fundo como as paredes,'sendo que quando nao ê f~ita uma com-
pactação correta, há uma grande perda d'água por infiltração nes
ta' area do tanque.

g ) Canal de Ab.a st eci.merrt o :
\

A água q~e abastecerá o MPAB . -VJ.ra do açude, sempre que
possível por gravidade. A retirada de ~eua do açude, pode ser por
sifão, adutora de fundo, etc.

Esta ~gua será levada para os ,tanques atravêsdo canal de
abastecimento que passará na frente dos tanques, e ,dist~ibuirá água
pat'a os mesmos.

'I i..

,', .



Este ca.nal deve ter L, O met r-o 'd(~ 1ar-g ur-a em, cima e 0,5

., metros no fundo, com 0,5 de profundidade, CODI as paredes bem inc li
n<J.das.

o fundo do canal deve ser quase plano e .;8empr~ que poss~
vel, daremos uma queda (pequena c2choeira) quando o terreno
p~rmitir continuar plano.

Este canal~tamb~m deve ser compactado, e sepossivel ,re
~estido de pedra (seixos), principalmente nas caidas de ~gua. ~ im

-nao

(J

.portantíssimo a colocaç~o de uma tela fina no lnlClO do canal, p~
rtJ evitar a entrada ele peixes não 'clcscji1veisnos tanques. Esta te
l~ deve ficar bem,fixa e a agua deve passar totalmente por ela.

h) Entrada d'~gua nos tanques:

•
~ (jCavaremos uma valeta do canal de abastecimento ate a tan J

que e colocaremos um cano de PVC ou manilh<J.de barro d~ ,4

das, ou outro material semelhan~e que dispuser a comunidade.
poleg~

Este
cano deve ficar um pouco acima do fundo do canal d~ abastecimento
e a um palmo acima do nível d'~gua do tanque. O cano deve ser co
berto de maneira tal, que suporte o movimen~o aClma dele sem pr9,
blemas de quebra.

Quando for possivel, devemos chumbe!' d boca do cano de
entrada d'água no canal de abasteciJn(3nto e,provicJenciar uma rolha
para controlar a entrada d I ~gua no, t anque .

i) Canal de escoamento: .... \ .~.

Usando tanto a Ia. opção como a 2a. opção para secar o

- r

tanque, devemos fazer um ~anal de escoamento que receber~ a
, Ca,·,,,Q

do cano ou' si f ao e do s annr-a dour-o , Est e canc' 8 urna va Let e que de ve x~ ~-
levar a ~gua para o c6rrego ou riacho, evitando de todas as manei
ras que faça erosao no solo. Devido a e scasses de água e como'Ó'~.x

bastante adubada, ela poder~ ser u~ada para irrigar áreas agricu!

~agua

t~veis, ou ser bombeada para outro tanque do MPAB.
~Este canal passara abaixo dos tan~ues distante

2JJ!do pé da parede',
L, Sm a

\

Sempre que possivel devemos plantar caplm ou gramas nas
paredes e entre os tanques, sendo j sto urna lTIt;r3'::.daque evitará a e
ros~o das paredes e ajudará a alimentar os animais ~a ~ropriedade.
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1. Raio de Ação

o Micro Posto de Piscicultura Acupl~do a Biodigestor
HPAB - atenderá a um raio de ação entre 50 J<m (l 100 Km'de distân
ela no máximo, se~do que quando suas açoes extrapol~rem"esta dis
tância, , devemos pensa~ imediatamente na implantaç~o de outro MPAB.

2. Enchimento inicial

Após a construção completa dos tanques encheremos imedia
'tarnent e os mesmos) de maneira que o nível d ' água fique l~""""':)pa Lrnox
abaixo do cano de entrada d'água.

Diariamente faremos a compensação da perda d'água por ln
filtração e evapo~ação. Provavelmente, no inicio" cada tanque rece

"berá água durante 2 ou 3 horas/dia, at~ atinEir o nível indicado
aCl:na.

Possivelmente no começo vai haver ~ma grande infiltração
que com o tempo tende a diminuir (a partir do 209 ou 309 dia), ca
so contrário é preciso fazer um meJhor revest:imento e recornpé\ct~
ção d9,fu~do e das paredes, ou esperar que a deposição de mat~ria
orgânica no fundo forme um revestimento quase impermeável.

Quando da colocação à'água, devemos observar atentamente'
se há vazamentos nas paredes ou através do cano de descarga (qua~
do utilizedo), e se acontecer, sanar imedia talil0.11teo problema, se
necessarlo, secando o tanque. Devemos também verificar se a tela
colocada no inicio do canal de abastecimento eGt~ realmente
dindo a entrada de peixes vindos do aç~de.

imp~

Pelas razões explicadas acjma, o consumo inicial de água-sera grande, sendo que em alguns casos, 'teremos 30% a 40% de perda,
no entanto, uma média de 5% (4cm de "lâmina da &gua) de perda total
~iária por infiliraç~o e evaporaçâo, pode ser uma boa estimativa.

")

Nesteca so neces si't ar-erno s diariamente de 12OrnJ para os 6" " tanques
ou uma vazão de 1,3 litros/s~gund6.

3. Fertilização ou B~"ofertilizaç~o dn 5gua.

Após sanados os problemas iniciais de água no tanque, p~
demos começar a colocação de aàubo na âgua. Isto pode ocorrer no
mesmo dia que se colocar a água.

Entretanto, como vamos adubar co~ biofertilizante, e es
-te, so começa a ser produzido uns 10 dias depois de instalado o Bio

dige~tor, teremos de colocar o esterco que teverrnos disponível (de

--T n I, '\
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boi) galinha, porco ou bode) nas segu i.rrt es prcporções: nos tanques
de 400m2 nos colocaremos 80Kg de esterco por semana; durante duas
semanas. qJ,~ I =".

Ap6s a colocaç~o dos peixes (~~as semanas ap6~ iniciada
a a dubaç áo ) se a í.nôa não tiver bi.cf e-r-t i Lizarrt e , 'colocaremos
de esterco por semana at~ a ~gua ficar bem esverdeada.

40Kg

o

Se ao enchermos os tanques d'ár;Uél, o Biodigestor já esti
ver produzindo biofertilizante, col6caremos 20 litros de bioferti
lizante/dia/tanques de 400m2 dura~t2 ~uas SelnJnas. A partir dai co
Lo car-ernos '10,litros /dia a t e a água ficar bem esverdeada. Usando es
t er-co ou biofertilizante, devemos ter o.c ont r-ole da colo~ação d'á-X
gua, que deve fic9r verde escura. No entanto, quandc colocarmos a
IIIQO do nt r-o d ' .3gUél C niJo e nx e r-ga r-mo s nos f;OS d o do s , de v e mo s p a r-a r:

de adubar, e so voltar quando a cor da água estiver ficando verde
clara, ou a m~o já esteja visivel na água.

t muito importante este co~trole, pOlS~ quando a água fi
ca muito verde pode acarretar ruor-te dos peixe r por f oLta de ox igen
nio.

Os tanques de lOOOm2 devem ser adubados na proporç~o de
50 litros/dia de biofertilizante duas semanas antes de colocar os
alevinos (peixes pequenos), e a partir dai 2S litros1dia, ou 200Kg
de esterco/semana.

Estas dosagE:.nsde adubaç30 são indicuções obtidas em nos
sas experi~ncias, entretanto, cada tanque a MPAB tem vida e condi
ções próprias, de maneira tal que em alguns p~'ec;isay.emos aumentar. .
a dosagem ou em outros diminuir, de modó que 86 4 pr5tica do dia
no local ~ que dirá as reais proporç~es a se~ 'm colocadas.

4. Colocaç~o de matrizes nos tanques de 400m2

Ap6s duas semanas de adubaç50, o tanque estará em condi
ções de receber as matrizes de Tilápias do Nil0 que deve~ estar
com peso acima de lOOg.

Em cada tanque de 400m2 colocaremos 50 fê~eas e 50 ma
chos'de Tilápia do Nilo, os quais ser~o tra~idos' do DNOCS, do MPAB

\

Piloto ou do MPAB mais próximo. Antes de colocarmos os peixes nos
tançues,faremos uma sexagem (determinaç~o do macho e da f~mea) com
o maXlmo rigo~ possivel, e de modo algum CO)0car mais que 50

2sai~ por tanque de 400m .
ca

'.'),; ~~,:.~
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5. Alimentação.

o biofertilizante além de adubar a água~ podérá alimen
tar diretamente os peixes, p01S, o mesmo contém um percentual de
18% a'22% de proterna:

Entretanto se houver disponibilidade de alimentação (res
tos e perdas de ração de galinha) restos de cotní.da de casa, fare
10, etc), podemos colocar esta comida diretamente nos tanques, que
ajudar~ muito o desenvolvimento das matrizes e alevi,nos. Contudo
não devemos colocar a mais do que os peixes podem comer (5kg

2 o 2mento/dia/tanque de 400m , l2kg alimento/dicJ./tanque 100m).
ali

.. -Mais ou menos 20 a 30 dias apos serem coJ.ocados nos tan
ques, as matrizes de Tilápia do Nilo começam desovar. Os alevinos
(peixes nascidos) podem aparecer saindo e enlrando na 'boca da mãe
ou, em um est á g i,o ma as adiantado, f or-ma ndo pequenos ce r-d ume s nas
"margens dos tanques.

7. Captura dosalevinos,

80 a 90 dias ap6s a colocaç~o das matrizes faremos a pr!
melra dispesca dos alevinos utilizando uma rede com 15 metros de
comprimento e 3)2O me tros de altura, com 4O d malhas de O) 8cm na '
altura. Faremos uma secagem parcial do tanque através da
do fundo' ou utilizando o sifão. Uma manelra de facilitar a

descarga
dispe.§..

ca é deixar de abastecer o tanque durante 3 a" i.I' dias de modo que
a água baixe de nivel e o~ pelxesfiquem concentrados na calxa de
colet~ que deve ser'previamente forrada com 2 rede.

Devemos tér muito cuidado, com a diminuição do volume
d'água e concentração dos peixes na calxa de coleta, pois isto, p~
derá acarretar falta de oxig~nio e morte dos alevinos e matrizes.

Em função disto, ~ssim que os peiycs se 'concentrarem na
caixa de coleta, devemos imediatamente levdntnr a redé e começar
a cap t urar- os alevinos retirando, .in ic ia Irnc rrt c , as matrizes e colo
cando-as na caixa de coleta, fora da rede.

\

Devemos ter tod6 cuidado no manuseio dos alevinos para
evitar mortes, traumatismo ou tortura, para isto devemos manter os
pel~es sempre submersos, 50 levantando a re~e quando não pudermos
pegá-los submersos.
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Os alevinos quando estiverem sendo capturados, para se
rem levados diretamente para os açudes, devem ser contados, utili
zando para isto um caneco de pl~stico de meio litro que, inicial

",
mente, o encheremos de alevinos e co~taremos quantos cabem dentro
dele, quase sem água. A partir daI contar~mos só o número de cane-
cos com peixe, a multiplicaremos pelo n9 dE alevinos que estimamos
que caiba nele) decorrente da contagem inicia].

()

Sendo o tamanho dos alevinos varídvel de um dia a outro,
devemos realizar uma contagem de quantos pe~xcs cabe no caneco to
das as vezes que iniciarmos uma dispesca.

8. Transporte dos Alevinos.
I

O alevinos capturados podem ter dois destinos:

a) Serem levados diretamente para os açudes, barragens,
b~rreiros, lagos, laeoas, etc.

Neste caso o ideal será que tiremos os alevinos com o
caneco de pl~stico, diretamente da rede pard um balde de plástico"
·que derramará os meSmos, rapidamente, no trRnsporte, tendo o CUl
dado de não colocar muitas alevinos no balde (colocar só 2 ou 3 ca
nec8s no balde). ~

~ I
/),..QJ'V

O transporte dos aLevino s ate o açucleYem uma camioneta ,x
com a carroceria forrada com lona de encerada. Está lona deve ser
bem amarrada na carroceria. Depois de for~ada com a lona, enchere
mos a carroceria com água limpa ( dA prefer~~cia do canal de abas
'tec imen to) até faltar~. um palmo e me i o para enche r- completamente -»:
Nesta. carroceria coLocar-emo s uns' 3000 aLe.vinos a a cobríramos com
folhas de mato (que não soltem leite e que r~o tenham espinhos) p~
ra evitar caid~ de peixe.

O trans porte deve ficar o mal s per t o pos siveL do tanque,
/\

~;'",,~Lo
cv~~tando que os alevinos pe r-ma ne ç.un muito 't enrpo no balde.

A distancia que devem ser levados os peixesn~o deve~ y

ser superior a 100 km, e a hora ideal para tran3porta~é u6 pouco
antes de nascer o solou a tardinha, de manc i i-a tal que a água da

. .. - \ .carrocerla nao esquente mUlto.

O motorista da camioneta deve ter bastante cuidado nas
subidas e descidas. Em estradas com buracos pRssar bem
te~evitando que caia muita água da carroceria.

v
suabemen x
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C610caç~0 dos Alevinb~ nos ~~~des.

Ao chegar nos aç.udes, devemos co J ocar- u'íns10',baldes.~

gua do açude, dentro da c ar-r-o ce r-a a , para que os peixes se
niern com ,a temperatura d ' água do açude. Em seguida tir'aremos

acostu
~agu,a

e colocaremos os peixes no açude.

A quantidade de peixes colocados 110 açude pode ser
média de 1 (um) alevino para cada 10m2 de área coberta d'água, 2 .
açude. Por exemplo: um açude com 5 hec~ares (50.000m )~ pode rece
ber 50.000 ~ 10 = 5.000 alevinos. Entretanto dependendo de uma ana

uma.
no

o lise mais acurada das condições do açude, podemos colocar até
2 - -alevinos em cada 10m de area cuberta d'agu& do açude.

I 2b) Estocados no tanque de 1000m .

2

Quando os alevinos n~o tiverem que serem transportados a~
2Slm que forem retirados dos tanques de 400a podemos capturá-los

como foi citado anteriormente e os levdremos em baldes plásticos
2para o tanque de estocagem de lOOOm , onde ficar~o até serem capt~'

rados novamente, contados, transportados e colocados nos
tal como descrevemos no item 8.a.

açudes, .

9. Reposiç~o das Matrizes.

Quando usarmos a opção de secar o t ar.que de 400m2 até
nível da calxa de coleta para capturar os'alevin6s, devemos ter

o

o
,

máximo cuidado para não maLt r-at ar-mos as rTlil "L'rL'.(:o , no crrt arrto , alg~
mas vezes acontece delas sofrerem quedas que pqdem qcarretar feri
mentos.

Quando o pei xe fioar doente, f aze» UI1l tratamento com o
mesmo, colocando-o durante um minuto em um balde com 30 litros d'á
gua 'misturados com 30g de sal. Se'não escapar , col et ar- o pelxe,
ver o sexo, e recolocar outro do mesmo sexo e tamanho no tanque.

10. Cuidades gerais com os peixes.
~a) Os tanques devem ser encrridos ilnC!diatam~nte apos a

dispesca evitando que os mesmos passem mais nc~ 2 ou 3 horas secos.

b) Muitas vezes (principalmente pela m~nhã) a quantidade
\ .

d~'oxi~~nio cai muito e o~ peixes ficam todos boiando bebendo água;-se isto persistir devemos renovar imedir3.tamcnte a agua, parar com
a adubação e avisar ao MPAB Piloto.

c) As doenças nas Tilápias -sao mU:I.'Cl)raras, er.tre·tanto ,
~u~ndo acontecem n6s notamos os peixes não se ~Ilirnentando b~m, na

r-r- -' -- "'r; ~'r-;"""'""'"
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dam diferente, e começa a apar~cer.pelxe ~orto na supetEicie do tah
que. Neste caso o MPAB Piloto deve ser imediatamente avisado.

d) Os :tanque s devem ser 1.impos vpe ri.odi carnente ,: ret irando
dos mesmos toda vegetaç~o que esteja no. fundo. N~o deve.ser permiti
do nenhuma planta no fundo do tanque;

e) Um dos problemas que pode - .acarretar serlOS problemas
na produç~o de alevinos ~ a presença dos peixes estranhos, que p~

.dem devorar cardumes inteiros de Til~pia. Para isto &necess~rio um
total controle para evitar entrada destes peixes nos tanques. A te
Ia no canal de abastecimento deve ser observada e limpa diariamente.

f) O respons~vel pelo MPAB deve ter uma aguçada vis~o dos
seus tanque~ sendo1que uma observaç~o di~ria poder~ fornecer muitas/
informaç5es para serem tomadas medidas preventivas contra os probl~
mas que poder~o acoritecer. Por isto o respons~vel do MPAB deve fa
zer ,o possivel para crlar o h~bito de olhar cuidadosamente .todos
os t~nques pelo menos 3 vezes ao dia, prestando bem atenç~o na colo
ração d'~gua,.movimento dos pei~es, como eles est~o se alimentando,
etc., p01S, so o aprendizado do dia a dia realmente capacitar~ o
respons~vel pelo MPAB, sendo que os problemas e dificuldades \do
MPAB serâo·na maioria dos casos especificos e locaii.

11) Material necessarlO ao MPAB: r

- uma rede de lS metros de comprimento, com .3,20 de altu-
ra, tendo '100 ma lhas de 0,8 crnna altura
10 (dez) baldes de pl~stico de 20'ou 30 litros
S canec~s de pl~stico de meio litro .~. ,

- uma lona de encerado (impermeável) medindo 5 metros x 4
metros

T---'"'-~
.- 5, puço~s Y-
- .material para construir e oper-ar-o Bioc1igestor (ver ma

nual)
- um c ar-r-d nho de rnão

- l·sif~o completo (cano, v~lvula,· registro~ juntas) para
o açude (quando for necess~rio)
20 metros de mangote de '.jIl-lOOlillll,(quando riao ut·ilizar

\

descarga de fundo).

Ao MPAB Piloto acrescentaremos o seguinte:

- material·para o escrit6rio (este deve funci6nar na sede
da Cooperativa, associ3Ç~0 de produtores, ~omit~ agrrc~
~a~ etc.): l(um) mesa, 4 (quatro) ca~eiras, l(um) fich~

"'-~~ .!I",,.............. r-:;-""p. r-
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r-a.o de aço de quatro, gave t a s , urna máquina 'de'
~ L.u 0.-_' ( •..~,-'J':')~

manual e uma maqulna~letronica de bo1so.,

uma camioneta r~at 400, ou Pick-up Volks, ou ou ,X

escrever

0-14,
r-lOO, etc. (dependendo dos recursos disponi~eis)
um-'Kitspara Hipofisaç~o volante
um Kits com medidor de Pll , estojo de dissecação e me di
camentos para peixes, etc.
uma fita métrica de 50 metros

- um nivel' de bolha e um prumo.
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1. - O MPAB Piloto e uma unidade dc rno irst r-etava e in,,,'adiador-ada tec
noligia de construç~o, operaç~o e manutenç~o dos Micro Postos de
Pi~cicultura Acoplado a Biodigestor.

2. - Cada estado ou territ6rio ter~ um ou .' ,

V,:?'Y'lOS MPAB Piloto que s~

CJ

,
r~ o local onde se filr~ o treinamento, capaci~aç~o, formaç~o e reci
clagem das pessoas que trabalhar~o nos MPAB e, também, ·dos agricu!
tores que far~o piscicultura intensiva nus 2il. e 3a. etapas dos MPAB.

{I'If' Fl ~

3. - O Má~~ Piloto deve ser instalado em p~opriecade de uso comuni/
'l~rio (pertencente a cooperativas, associaç~es de produtores, comi~
tês, agr-Lco Las , associações filantrópicas, et c) e só em último caso
em propriedades do setor público. O locill escoJ.hido deve reunir con
dições de trabalhb para o eng9 de Pesca e auxiliar e servir de cen
tro de treinamento, recebendo frequentemente pessoas de outras comu
njdades para visitas de observações, para capjcitação, treinamento,
etc.

...- f7'-/.... .
4 •. - O MPAB Piloto sera, tembem, o local onde prlmelro introduzlreL
mos as etapas, os aperfeiçoamentos e inova~6es do sistema Piscicul
t~ra-Biodigestor.

5. - O MPAB Piloto deve ter em Engenheiro de Pesca como respons~vel
técnico, que 'além de residir nomun ic ipio , deve ser o agente que ca)(
p~citar~, treinar~, formar~ e reciclar~ o pessoal ~ue ir~ trabalhar
110S MPAB, e os agricultores que desenvolver~o piscicultura intensi-
va.

6. - O Eng9 de Pesca, também, ser~ o ~ncarre0ado de acompanhar' a
,~ ~t.:.0\~

construção dos MPAB nas comunidades, e, reg Lrume rrte prestarâ'ft"ecniX
ca, r-eaL'izar-à hipofisação 'C 3a. 'etapa) e acornpenhe r-à o desenvol vimen
to das atividades dos MPAB instalados.

7. - Além de um Eng9 de Pesca, o MPAB Piloto t2r& um trabalhadorbra
çal ~ue realizar~ as atividades de operaç~o E manutenção do mesmo.
A capacitaç~o deste 'trabalhador deve ser a tarefa inicial do Eng9
d~ Pesca.

8. - O MPAB Piloto ser~, também, o respons~veJ. pelo suprimento de
matrizes par~ os outros,MPAB de sua jurisdiç5o.

9..- Além das atividades 'descritas o MPAB P'iLoto desenvo Lvera , nor'
maLme rrte , suas ati vidades de produção e 'di st rri bu.iç ao de alevinos p~
ra a sua r~glao.
10. - A sistem~tica de construç~o, operaç~o e n~nutenç~o do MPAB Pi
lo'to será a mesma dos Micro Postos de Piscicul t ura Acoplados a Bio-
'digestoY'es,citada anteriormente.
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11. o MPAB Piloto deve estar inteí!,rae]ocora LlS instituirões e, 3 es
tações de pesquisa regionais que trabalham com Piscicultura. Todos

" .os problemas e dificuldades não solucionados elevem ser eric am inb a
dos e discutidos com estas organizaç~es. Devemos, ,tamb~m~ dar-lhes
tpdos os subsidios e informações solicitadas visando uma troca de
experi~ncia que muito contribuir~ para o pleno sucesso ,dos MPAB.

!)'12. - Cada MPAB Piloto deve ficar responsável úO maXlmo por 10 "
MPAB.

\
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CAPACITAÇAo DE PESSOAL DO. J'1ICRO POSTQ DE PISCICULTURA

ACOPLADO A BIODIGESTOR MPAB •

.~. .



1. -'Ap6s a implantaç~o e entrada em operaç~o ~o MPAB Piloto, de
senvolvcremos urna ação integrada p;n'a impjantiJç~o de outros Mic:ro
Postos de PisciculTura Acoplados a Biodigestores em cooperativas ,
associaç5es de produtores, comit~s ,agricolas, etc., de comunidades
rurais destinados a ~roduç~o de alevinqs para piscicultura extensi
val.p...~,.....vv",. X

6. - Esta capacitaç~o ter~ uma duraç~o de 15 ~ 20 dias e constar~,
essencialmente de pr~tica sobre: escolha de local para implantaç~o
de MPAB, marc~ç~o e construç~o de tanques, construção de biodige~
tores, construç~o de canais de abastecimento e escoamento,caixa de
coleta, entrada e saída d'~gua, sullgradouI'o) ctc. Na parte de fun
cionamento: operaç~o de biodigestor, colocaç~o d'~gua nos tanques,
problemas de infil t r-a ç áo , b iof er-t i L'izaçeo e coLor-aç âo da ~g\..l,a)an

-troduç~o e manejo dos peixes, alimentaç~o, controle e prevençao de
\

problemas: sexagem, captura e transporte dos alevinos, peixamento
de açudes, etc. Tudo isto deve ser transmitjdo pelo Eng9 de Pesca
respons~vel pelo MPAB Piloto de maneira simp12s.e objetiva. Toda

-,- \ Iorientaçao deve ser acompanhada de sua reuJlz~çao, por ~xemp o:
quando mostrarmos a marcação de t ariques , de v- __i.10Sdeixar! o treinan
do realizar sozinho esta marcaçao, quanTas Jczes forem necess~rias,

"

2, - Entretanto) a pr-a rnei.r-a a ç áo a ser de ser.voLv ida deve' ser um
trabalho sério de envolvimento das liderançns e componentes da co
muriidade demonstrando, analizandoe discutiGdo com eles' tudo o que

ü pre'Lendemos implantar, Usaremos para isto m~Todos grupais de comu
nic~ção (reuni~o, palestras, discussão em grupo, etc,).

I

3. - Após este passo inicial, escolheremos U:Tla comissão da comunl
dade para vj,sit~r um MPAB em funcionamento, que poder~ ser tanto o
PiJoto como outro que j~ tenha sido implantadú em outra comunidade
pr-o x i.ma . Nest a vis ita mostraremos em linhas gerais todo o funciona
mehto do MPAB: deixando o próprio respons~vel local mostrar e res-
ponde r: as perguntas da ope r-ac iona Li.za ç áo , con st r-uç ao , custos, etc .

4', - Após a visita, se chegarmos a conclusão que. a comunidade est~
bastante orientada, motivada e conscientizada, pediremos para eles
escolherem um componente da cornuni.ô adc ç vde pr-c f er-e nc i a que tenha
,participado desde o início de todos os trab<.tlll0Sde motivação e da
visi ta, a fim de receber um treinamento no }'ll'l,B P'í Loto .

5. A pessoa escolhida deve ser um membro integrante'da comunida
de e daremos uma completa capacitação sobrE: construção, operaç~o e
manutenção de MPAB,



"

at~ o completo dominio da t~cnica.

,7. - Ap6s o treinamento, acompanhamento e exccuç~o pelo' treinado de
todas as atividades de construç~o, manutenç~o e operaçâo do MPAB,
o treinando irâ para a sua comunidade a fim de const~uir, em forma
de mut irão, o MPAB de sua ârea, O Enge nhe i r-o ele Pesca deve acomp~
nhar, se possível, toda a construç~o e i~icio de operaç~o do MPAB
como forma de consolidar junto a comunidade, tudo o qu~ foi enSlna
do no MPAB Piloto.

- ,8. - Uma vez por ano os r-e sporis ave i S pc Los 1'1PAB devem voltar ao
o MPAB Piloto para reciclagem e aperfeiçoamento de conhe6~mentos, Es

ta reciclagem deve ser feita de prefer~nçia no inicid d6,ano. Deve
mos :reunir todos OSI responsáveis pelos MPAB para um aperfeiçoamento
a nível grupal: Nesta reciclagem cada respons~vei deve·trazer um re
lat6rio de suas atividades, como tamb~m, discu'tir suas vit6rias e

"

dificuldades encontradas no funcionamento dOG MPAB. O m~smo procedi
mento de reciclar os'responsáveis pelos MPAB, deve acontecer todas
as vezes que o MPAB passar de uma etc3pa para outra.

\
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RESUMO

O presente trabalho trata do po-
tencial da planta Eichhornia cra ssip es
(Baronesa ou Aguapé) para a produ-
ç.30 de energia, combate à poluição,
produção de fertilizantes e alimento
para gado e peixe.

CC2mo se sabe eSSJ-1)jQnta comÜ~
tui-se em subst[a.lQ-.i.9eal pala a obten-
~9-' d_~Metano, viilit_sua~)<,ç~Qcio..D.a.L
capac.içladeRara a QLQ.9JLçâo..de. bio-~
massa, capaz de fornec~r em pouco;
t..empo -ma_tér[a-- q-r_gânica ferrnenrével ;
sob GQDdições de anaerobiose .. Além
di.~ re"/ela.:se a 8aronesa elernentOde
fiJJLagem_de po..J~tes incJustriais, c;a-
@~d~ absorver metais pesados e C.QJJl:_
postos f~n6iicõs:-._

Sua abundância no Território
Nacional levou o IPqM a desenvolver
no presente, através desse Projeto,
pesquisa em escala piloto visando a
comparação com os dados existentes
na literatura e o desenvolvimento de
técnicas novas para a obtenção de me-
tano e, a seguir, a investigação da asso-
ciação da Baronesa com' outros ele-
mentos que a completem numa tenta-
tiva ecológica no tratamento de €S9o-
tos domésticos e industriais. '

,,/

-r--rr:
\''. ', '

P L1STRACT

This v/or]; deals with the poten-
tial of the Jlar;! Eichh o rnia crassip es
(water bvac.nth) for energy oroduct-
ion, pollution control, [ert ilizer and
food for Iivo SlOC!( and fish.

As it i~ weil known. this plant
can bc considorco an extr ernclv good
substract for oiornass procuctioo,
being able 10 ofter. in short time,
organic matei ial which is fermentable
under anaerobic 'conditions. Besides
that. the VVtl er hvacinth happens to
be a f ilter ror industrv pollutents,
cuicklv absorvinq huge arnounts of
hcavv rnetals ónd phenolir. subsrances.

Its abundance (ir qrows near!y
everywhere ;j', Erazil] has taken the
Brazilian Nav(11 Pesearch Institute to
develop this Project, in a pilot scale,
dcalinq now with cornpar ison of data
found in cvrrcn: íiterature with the
developing of new techniques for
Methane qeneration and later with
the invest iqation of elernents which
can be assoc.atec with the Water
Hvacinth. comolementinç ít towards
some tentative ccoloqical control for
industrial and dornestic sewaqe.

'.
~T-'- :t' -.í~,.
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1 - INTRODUÇAo

A Ei!:..!!.h.P~ras.Jipes .conhecida
como Baronesa no Nordeste e Aguapé
no Centro-Sul é uma planta aquática

. flutuante. sazonalmente abúndante
nas águas doces estuarinas dos zonas
equatorial e tropical da América do
Sul e da África 1 I em rio~-,-J..<!g.Qs,-Je:._
presas, estuários, onde, com a produ-
tividade excépcionàl de 212 tonetadas "
de --matériàs'secapor hectare/ano em=-
ágüãspõlü Idas.-(mâsr: iéàs-emJlu trier~
tesl..se coagu Ia em densos..C<lmaJot2s_
prejudicándc ~~n~3V~açJo,-a iuigação,-
'a drenagem, a pesca, e possivelmente~
R[opagando moléstias2 _ --

- Considerada inicialmente uma
praga foi até recentemente combatida,
sem muito sucesso, por vários meios.
Nos Estados Unidos, o U.S.Army
Engineering Corps utilizou o arsenito
de sódio. com graves preju ízos cola-
terais. e depois o hormônio 2,4-0,
enquanto que na Guiana I nglesa se
utilizou o "Manatee" (peixe boi) para
devorá-Ia.

M' is rcccnlcme!}te foi descober-
to ue ª-JéJD_C@ prodl!tividade_~x-=---
cepcional, a Baronesa tem ou~r~
priedades notáveis e de eWema LiLi::_:
~~: lanÇé)da~águas de ~~
radas ela produz Jlé II tone,agp.s"cte-
b~~~.
co~e~ge 4.9 a 6.~e.·-IXQLeú:la~
grut<J, de 4."3a~~.
a 5.7% .de CIÕlãs, além de alta propor-
~ seco OoselEf"mentos:

ELEltJiENTOS

Carbono t./
H idrog8n io v'

Nitroqênio c--:
Potássio L>

Sódio~'

i' .

Cálcio t/
Fósforo C/
Enxofre c
Mil~F1(~sio/
Ferro I ~.

ZinC'J',
Méln9i.lnes

Em outras p;dJvr<Js a planta é
rá2l9<J e excelente purificadora de es-
gO[O orgânico, _rcouzindo os sólidos _
em suspensão o o 8.0.0. (8iological
Oxiqern Dem()i1(~1e çonstituindo-se ela
mesma. dado o elevado teor de proteí-
na c minerais, em axcetente cornple-
~,Clto à.r~ção~_se~~eca, seja~-,
reduzida à far::,fll. Constitui também
excelente aduboj}~lrn:;entep.?ra, terr~L-
arenosas.

, ~ -- Ademais se c esgoto é contarni- "
nado (por despejo-i industriais) por
metais pesados (ouro. prato, cobalto.'
cádrnio. níquel, chumbo e mercúrio),
a planta os -abs rvt. rapidamente pela
raiz. purificando o esqoto dessescom-
P03tOS tóxicos. _ --

Em 'ambos os C<lSOS - e cornpul-
seriamente no scqundo - 3,......Rlant;:j
pode ser usada para a produção de-
biõg~s (60 a 80%-I-netar,o), 'tendo os
norte-arnericanosc.cbjido 374 liiros..-......
de gás por kgde p!éJíltiSeca. ---'
--AJé"r:n-do Interesse evidente de se
utilizar uma imensa biomassa. que até
o momento, no Brasil, tem sido para-
sita, se não prejudicial {como possí-
vel protetora de transmissores de mo-
Íéstias). para rUí:;icdr esgoto, produzir
adubo ou ração e/ou ccmbustível,
ex istern, na rcgiao de Cabo Frio, inte-
resses mais específicos. A planta exis-
te em abundância nas proximidades,

í - LI:vac!a P.H3 r'leva Urlear". ao que '€I diZ por
um. j.)fXln~. C'" 1':!J4. a, planra ~~ pr opaçou
p"l~ LOUl,i.In.~ o pola Flôrida c hcjo ocupa
400.000 hcct a-e s UR ;erriIÓ,io none-ameri-
ccno.

2 - Manatt.,..,. R~:.c;,.ch. '~74.

'- 2-
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A (3J~e Aórca NuvJI de São Pcdr o da
Aldeia canaliza o m:;golOde 6.000 pes-
soas para uma grande lagoa de traia-
rncnto. /\ ICÇJi;j'o,de um modo gcrJI
(apesar da aüuêncio tur ístical é ce-
masido pobre para poder manter uma
estação de tratamento de esgoto, e
tende assim a lançá-Io cada vez mais
na lagoa de Ar aruarna c na c nseada
dos Anjos. A lagoa de Araruama que,
devido assorearnentos e obras já exibe
salinidades extremamente elevadas, es-
tá sendo estudada para ser inteiramen-
te recuperada tendo substitu idas suas
águas por água fértil, profunda, o que
restaurará inteiramente sua função e-
cológica de criadouro do camarão /xssim. o perito principal do Pro-
(nascido no oceano) e/ou propiciará jeto Jélí·)nesa é a Produção de Metano
outras produções. A Enseada dos An- á parti:' daquela planta, ou seja, o e5tu-
jos é o campo experimental da aqua- do UJS .nétocos para tal atividade e, se
cultura do Projeto Cabo Frio. Ambos POSS;VCI, o aprimoramento, adaptação
objetivos serão frustrados se elas con- às co.id.cões locais ou até mesmo - e

. tinuarem a ser poluídas por esgotos. es e 10; o caso - o desenvolvimento
Mas se for possível desenvolver um de técnica própria, mais simples e me-
tratamento que gere um proveito ex- nos custosa. para aquele fim. Esta foi
tra: a obtenção de gás (e, produto Ia- a rnotivacão para o presente artiqo.
teral, de rações ou adubo), o ernpreen- Entretanto é pertinente lembrar
dimento torna-se viável. que, no desenvolvimento do Projeto,

Assim, a) pQL.possuiL<LBªr:.9ne~ outros 8; perirnentos estão sendo rea-
uIQa daDilil' aJ1ª-s_RL.odulivid~e:- lizados. Tais experimentos, em que
g~t.ajs; b) Q9~r rl3ela __capacidade.dec., pese o íato de que, dependendo do
assirrular..em graode5..-P.LOporções0\1- ponto cl,'! vista. possam parecer tão ou
trientes d'fJ.9ua,excelente purificad...9rô_ mais importantes que o do parágrafo
de eSgótõs,_seÕeio...uilflz.ável.nesse.ca, _ acir,1a,! .ão constituem, na opinião dos
sO;-comQraÇrlo de uoi~..:...c) pe1.'1..J;a::.- autores, no objetivo deste trabalho,
pacidade de assimilar metais pesaccsc., razão ;)..Ia qual são apenas brevemente
e, "assim. pres!QI.2e~_purifiçaLesgolQS_ menciol·acios. Tais 530, no caso, os
inc!úJfrials; d) pela capacidade de ~,-~ teste" (~,~gunsem realização, outros,
convenientemente preparada. pr ocu-L, assun o c.e trabalbos a publicar] envol-
L~.DO- vê-se que seria essaplanta vende:
a ideal (contirrnada tais propriedades)
para o tratamento de esgotos em loca-
lidades que hoje os descarregam em
corpos d'água que interessa preservar
da poluição.

E mais, produz indo-se com ela
rações e/ou, atravçs de digestão anae-

<3 planta é.
adora de es-
J os sólidos
(Biological

.rindo-se ela
.-de protei-

• ,1,e comple-
;ô seca, seja
ui também
; para terras

contarni-
s.r iars) por
ta, cobalto,
. mercúrio),
.rnente pela
dessescom-

- e compul-
- a planta
.ocucão de
;. tendo os
374 litros
\.

dente de se
.553, Q'Je até
1 sido) para-
orne oossr-
,ros de 1110-

~r')(:lJlir
';1 I'IO'_!:;I ivcl,.--. .r r ro. Inte-
,)\3nta exis-
.x.rnicaces,

, Qua :.e d'I ("lor
••• s-e ,"O~9OV
• r hoje oo::upa
-o oonc--..am.r,'"

~... : -

róbica. mciano. podar-se-ia obter cer-
to alívio na economia do reeJede es-
goto.

[')(;~W forma, Ó possfvcl utiliLar
a Ba.or.esa nos seguintes campos:

\

1)
2)
3)
4)

pr .ducão de energia,
combate a poiuicão.
prccucão de terulizames, e
alimento para gados e peixes.

2 - DESCRIÇAo
oos EXPERIW~NTOS

a) tl »mposrcao em dados médios
anuais do esgote da Base Aérea
N;.JV(J! de São Pedro da Aldeia
que, no futuro, servirá de base
iJilrd o desenvolvimento de um
prc.eto em escala sub-indus-

-3-
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b)
t rialJ•
a observação do crescimento das
olaruas em tal esgoto.
análise das plantas obtidas.
determinação do rcndimento ío-
tossi 11iét ico das p tan tas,
pesquisa (em laboratório) da as-
sociação da planta aos caramujos
transmissores da esquistossorno-
se,

c)
d)
e)

f)
g)

secagem ao sol.
técnicas (ex: farinaçãol para a I
obtenção de rações e fertilizan-
tes.

2.1- Tanques de crescimer.to e con-
trole

I'

Como se sabe a Baronesa se cons-
titui em elemento altamente prornis-
sor como possível fonte de energia.
WOLVERTON (1) e ROSA (8) men-
cionam eficiências totossintéticas de
até mais de 5% (em insolação média

r de c 200 Wm-21. com uma eficiência ~~
(I de conversão em combustível utilizá- I

I .i\ vel de cerca de 60%. I

~ Assim, tendo em mente a óbvia
necessidade de plantas para os testes
dos digestores. Baronesas foram colo-
cadas nos diversos lagos e caixas do
Instituto de Pesquisas da Marinha,
seus crescimentos monitorndos - rcol-,;,
mente entre 8 e 10 dias, tJroviamen~i
te alimentadas (o esgoto do I PqM) 'CIJ~I

. I
dobram pela 1a. vez em número. Ba-,
rcnesas foram plantadas em terra cn-
charcada .e os resu It ados (assu n to para .
outro tr abatho em área diversa) foram
maanífico~. Em particular. construiu-

. -se dois tanques idênticos de lOxlx
xO.7m (Figura 1) ambos recebendo
ógua de esgoto do IPqM em cuantida-
dcs iguais. No primeiro Baronesas 550

"

3 - flccunlurncnt" (ian/1978) apr ovado POID
FINf.:r. com o mesmo nomo do pre~nle
tr abath o. Tal Pro je t o d~u cnlrlWl., n~4unl.
r:,n~nclauo,o em novembro de 1~nG.

.;,'
'\1
','
h
,1).~:
,"

cult ivadas C no outro ulctua-sc o con-
trole di) ~gUJ. A ucão depur adora da
plan J é então vorilicada através análi-
ses químicas c rnicroblotóçicas de a- .
mostres di) óuua, tomadas na saída e
entrada dos tanques.

Comprovou-se assim sua alta pro-
dutividade: de ouzentas plantas inicial1·
mente coíocadssn0tanque retirou-se. '.
em trinta dias mais de mil e quinhen-":
tas. (Figura 2). Ta:') :j:àn-tas s50 então."
ãp(aveitadas par~l a Q.!'.od~ção de meta- ..J
no Jtravés cJe feíI7lt.:ntaç.i:io anaeróbica.

2.2- Diqestores iXl;', rJ geraç50 de CH4

i Assim, corr.cco "-se a estudar os fr

I~~<!ins" de~(;clél.i~~ s:nte~jzador~s 1\
de i\tletano procufri'ldo o tipo mais
adequado para uso i ,'::fermentação da !
Baronesa, isto naturalmente acop1ado; J

11 às condições a.r.bicr.tais da região. J

~ Enquanto isso I I~oc-=deu·se ~ revisao
dos Digestores óra ern uso, analisan-
do-os sob os cr itórir.s de viabilidade,
adequabilidade. exeqcibilidade e acei-
tabilidade. Isto ~oi feito, é óbvio, le-
vando-se em cor.sideracão as condi-
ções de contorno ::':0 problema real
que trata da obtenção de diqestores
para uso em regiõp.:.; de baixa renda.
Procurou-se então resolver c problema
descnvolvcndo-so uru tipo de diçcstor
de construção simples, imediata e ba-
rata que, na medida do possível, ainda
satisfiz esse as restrições de eficiência
razoável, íacitidadc n'J extração do gás
obtido 8 comparibihdadc com o clima·
10C<l1. .

2.2. i - OuUO$ dioestores

Ora, ccnsid0re'sc por exemplo
aqueles do 1ipo fléJm Bux Sinqh. Eles
consistem çrn rr.:;r;(Vélll)rio:; de apro-
xirna.Jarncnto 1x 1x~jrrl com antepara
de S(~0Jraç[io vcr t ico I podendo receber
c processar tanto (J sedimento dos es-
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gotos quanto a planta. Esse sistema
recebe isolamento lateral com cerca de
1m de espessura ~m tijolo rcfr<Jtório
(ou o cqoivalcnrc em isopor ou ool.u
rotano) c possui no piso urna serpenti-
na para aquecimento com vazão con-
trolado; II superf ície ex ter na do diqes-
tor é dc concreto reforçado ou aço.
Tem-se dUlJS entradas c uma salda pa-
ra o mater ial processado, e urna cana-
lização no porte superior paro a reti-
rada do meto no produzido. Um diqes- .
tor de~se tipo, com capacidade d.e Ir
4.320 litros, recebe 2.200 kg de sedi- i;
mcntos e plantas e produz em média ::
900 litros diários de rnetano (J partir i;
do trigésimo dia do inicio do preces- i:
so (ou seja, cerca de 4.000 kcal/dia). (I

. o .con·
Jora di)
.:!sanáli-
JS de O'

saída e

dta pro·
'; inicial-'
.rir ou-se
i~..i~~hcn-
_o eruão,
te meta-
cróbica.

daCH4

udar os f:

:ad~~~:i)
~ção da i
,opla~ol
rC'glao.
revisão
nclisan-
ilidade,
e acei-
vio, Ie-
condi-
.ia real
estores
renda.

I, oblema
• .igestor

a e ba-
" ainda
c :[:nciéJ
,( j3S
) clima'

Na tentativa de simplificar o pro-
cesso de obtenção de Metano, um dos
autores" desenvolveu um digeswr5

que nada mais é que um saco ~o- :

Getileno preto. Nele se coloca alé;]
do "strain" desejado" (tal qual a coa-
hada de nossos avós) as Baronesas a

. serem processadas. Tal plást ico é en-
tão colocado no fundo do próprio tan-
que ou lagoa rasa onde estão sendo
criadas as plantas. Cortadas alimenfa~
ção e luz, as Baronesas assim aprisio-
nadas morrem e, dado o meio, entram
em fermentação anaeróbica produzioJ
do metano. A lâmina d'água sobre o
saco provê a pressão positiva desejada
pari) a retirada do Gás que é feita a-
través de um tubo üex ível que, ligado
()O saco, vem à superf ície e é rnant ido
vedado quando não em uso {Figura 31.

Como se vê, um processo extre-
mamente simples e apropriado para
uso no Brasil, em lagoas rasas que con-
tenham efluentes de esgoto (alimenta-
cão) e onde temperaturas são da or-
dem de 22/350C . (propício para as ,
bactérias sintetizadoras do CH4).

2.2.2 - O digestor submerso

cemplo
. Eles

! apr o-
.para
cceber

_os es·

'- -

2.3· Outros experimentos"

/'.•Il:ríl di) atividarie b~sic;) que é o
icsic com os' Jise:;tore$ subrnersos,
outros testes vêm sendo executados
dentro da i'cX:io global de que o Proje-
to Baroneso se trata afinal de um ex-
perimento Ecológico.

Assim, observa-se o desenvolvi-
mcn:o das plantas também em terra
(excelente), a variacào de seu cresci-
mento com a temperatura, sazonal-
mente, som o pH da água, com' a va-
zão, com diversos nutrientes etc. Ve-
rifica-se a ocorrência de espécies ani-
mais, \/ei):~lais superiores e algas a elas
associadas. Um caso interessante é o
de pequenas plantas (Lemna) que apa-
rentemcn c são importantes para o ba-
lanço de 0,) do meio de nutrição, as-
pecto relevante no tratamento rnicr o-
biológico c.il~ esgotos. São também e-
xecutadas nas entradas e saídas dos
tanques de criação, análises de De-
manda í3iológica de oxigênio (800),
Demando química de oxigénio (QOO),
t'l total (nitratos, nitritos e nitrogênio
arnoniacal). P total. Resíduos insolú-
veis, Re:;lduos após evaporação, Sóli-
dos tot(]i~ dissolvidos, contagem global
de bactérias e número mais provável
de conformes.

Um. aspecto especialmente rele-
vante di) interacão da Baronesa com
espécies animais é o caso da associa-
ção de lá corn peixes predadores de
cararnuio. Pretende-se observar a ação

. cio. He m icro n u s b im a c u la t u s (peixe
Jóia) sobre os Pla norb id eos (caramu-
jos) vetor es da Esquistossomose, na
presença da píama.

4 -' B.J.E.;;: ut,
5 _. Pateruo H-queriÓ1J polo MM ao INPI.
6 - Ou c, ot"'p<>nd3rxJo co meio, podo ser ne-

nhum. "

1- Scb 11 r~~bilidodo 00 O,. B.Gilbert
q'JC, ,1'>"10 Innnulo t arrvbérn chefia entro

...iourr c r limjctos, 000 Corr.tNrto A Esquirtos-
. ·ionY.>..tI _

': ..:.-
- 5 '-. ~

•• " I
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3 - RESULTADOS OBTIDOS

: t

Construiu-se três digestores sub-
rnersos (133.8. 197.4, '281.4 litros)
ql e passaram a a,rJr em marco de
1977 e que sem problemas vem até o
presente funcionando razoávelmente.
Como indicam os gráficos das Figuras
4 a 6, ? partir da 3a. semana. 64% do
gás retirado dos digestores é metano.
sendo que um máximo de 83,76%' de
C~4 foi obtido após 16 semanas de
Ic. rncrunção. Os ao rores são LlgrJde-
cidos à equipe do Laboratório de Cro-
matoçrana da Companhia Estadual
de Gás (CEG), que vem graciosa e
ernan mente analisando as amostras
dos gases dos digestorcs .

. inalrnente. está sendo também
desen olvido em associação com os
o .qes: res, técnica para a fabricação
de "br uets'' de Baronesa. Tendo ern
vista o ato de que 85% da massa da
planta é onstituída de água parece

tentativa de prepararI Baronesa que poderão
ser facilmen armazenados e que se-

i rão utilizados para ferrnentaçâo nos
l : oigestores dependendo do balanço
, entre a capacidade dos mesmos, a va-, '

" riacão de produção sazonal da planta
e as osci lações no consumo do gás

I i produzido.
I I

4- PERSPECr.VA~ FUTUEAS

Se bem qur cc i,íado num pro-
blema de ObtCi-::.-50 de Eneíoia por
B ioconver são. o Prc.:ir!' J Baronesa deve,
ser considerado ,,:.;:';jmp larnen te co-
mo um Exper irnr- to t=coI6gic.o. Assim,
{; que, além ca :::-~~--::-.~ode Metano a
Baronesa tem u. '" u., ela como antipo-
Il,!e;l!e c cor:no ;,;,'~J . ,'<) de tertitizan-
tes e rações.

Portar.:o 2~ ' .•.. ~:osaplicações dá
Baronesa suqr.r e.» .. .... apenas seu ern-,
prE:.~Jo iso.aoo cr.. , -, l:r:cJcr a CJciJ urna
daquelas poss.bi, -.! r:cs, mas si " o uso
inteqrado em jr" :. ,.,JillO por exem-
plo propr IcdJCC , :T~ I~ onrle se pode- '
rld sanear. pro(j,~:, ",:?r9IJ, ~cr,dizJn-
tes agrícolas e r2\2 )'''''a c 0êJ{~J

Nada drsso J';o;"" Ó I ovrc.ade e <:1

bibliografia no () .n.to, extensa \1. 2,
3. 8). Os auto. cs .ernb. arn que nao
bastam as i'2i';~' :~ !MPGR-:-AI T-,
F.XECl.J T A-LAS

Assim é '-,L' ';,8S aqradecer-. -
FI i'l l:P que recc"lC;·1I8nl.e oprovou na
ínteqr a o Pro.c.o ~,je leva o nome
deste trabalho e c; t: trata. em sua úl-
urna fase, da SJ8; ,', J de Met2:-'o com
Baronesa criacr :-Id,"o 'lagoa poluída
que desagua no :"';"j03 ele .~i'arué:mé.

Fmalmen.c o: aqradec.rncntos
pela valiosa co: 0C,lélÇ50 do Dr. B GI:-
bert e demais "o!prp.:; do Grupo Baro-
nesa.
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t DIGESTORES POPULARES DE M_I_E_T_A_N_O_. " ---

Setembro, 197B

Bela John EdwarcJ LGltl
Oernétrio Bastos N(.[~o

Ana Mar ia Rarr.os
Alexandre Costa tvl~;ni::

() (Instituto de Pesquisas d0 1\J.i1rinhal

RESUMO

• o presente tr abalho trata do desenvolvimento de Dlç18slOres Po-

pulares' para a obtenção ele rncrnno (1 par ur OéJ :-:Iqc~lão anacróbica de b.o-

massa,
Tal equipamento (Pa:c:nle rcquer.d) em rnui.o drrrunui a irn-

portància de dois fatores limi tantes na fabricação dornésuca de tais sistemas:

o preço e o risco de arrnazenamento do CH4,

ABSTRACT
This work deals with the cevetopr.-enr of Popular Oiçesters? in

order to obtain rnethane ír orn anaerobic diqestior: of biorr.ass.

Sueh equipment (Pateni jJending) reduees the importanee of

two limiting tacrors in lhe do.nestic production of those svsiems. the cost

and the haz aro in CH4 siorace.

Trabalho apre seruodo parcialmente no Scmi.rár io de ",,/)r<1'" C)C Biornesse r1:a1izado no tnsuturo
Brasileiro do Gás - Oo tubr o de 1978 - São Paulo - [3,;,.,i:
Trabalho aprc scrundo no 10 Conprcss o [lr;,si:CIIO de t'r":r!Ji.1 _. Dezcmbro de 1978 - Rio de J""el-
ro - I3r..»il,

(1) Em março de 1979 estc s "Diçcs io-cs Popul~rCI ele 1.lr;.,nn" foram cla5!tl,c.,dol NT1 regundo 1"9'"
no "PRIÔMIO EUREKA PARA NOVI\S INV NÇl)C:~;" I ,I< ·111;'''111"'1" ('(>11'(\~ l1~11'·\\ ,1,\ [""
si!.

(2) In March 1979 rhc se "Mulhi.nc Popular O;(t:5tf'rs" nave becn ilWMClcc1 tht socono prizc rn lhe EU-
REKA Comcs t h" Ncw í ovcn nons. spooso-cd lly lhe llrn.:illan Nil\lonal Rcscarch Council ano
by lhe 8nnk 01 Br az il.
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1 - INTRODUÇÁO

Dentro do ProgramJ UOEncrgiJ cio Instituto de Pesquisas di) rvh "
rinha existe. na área de Broconversâo o projeto, conhecido como "PrC)I0.IÓ '
Baronesa" (11 PBDCT, p. 49, financiado pela FINEP). qUG irlvm;tiua (J US;J o '
potencial da planta daquele nome (Bar onesé. Aguapc - Eichh ornlu crassl-
pes) para a producão de enerqia e, como subproduto, para scnsorearnento e-. '

,combate à poluição, a produção de fer tiliz antes e como alimento para qado '
e peixes.

t. bem sabido ser' a Baronesa elemento ai temente promissor to-
mo produtor de energia, Através digestão anacróbica dela obtém se metano .~
com e íiciéncia de conversão de mais de 60% [11. [2], [3]. .Corno sua produu- I

vidade é excepcional. a Baronesa tem, em condições apenas razoáveis de cres-.
cimento, um rendimento enerçético global cerca deoito vezes o da cana de
acúcar (1.6% vs 0,2%, [2].

Por outro lado o local escolhido para a execução do Projeto,
uma lagoa de seis hectares na Base Aérea Naval de São Pedro d' Aldeia, si:
tua-se em região que, embora tur ística. é demasiado pobre para manter 'es: .:
tações de tratamento. . ' , ,

Assin I, foram revistos os Digestores ora 'em uso, procurando
adequá-I os para as cor.Jicões reais do problema - uso em 'região de baixa . - .
renda - visando um sistema viável, exequivel e finalmente .aceirável dentro
daque le con tex to, ' ' .

Desenvolveu-se, então, o que os autores acredi tarn ser um diges- '
ter de construção simples, imediata e barata, compatr'vel 'com as condições .'- . ~, ,

locais.

:2 -DiGESTORES ANAEROBICOS
, .,

Como se sabe um sistema de digestão anaeróbica de material
orqaruco biodegradável, pode produzir biogás cujo teor de me tano atinge
80% em volume. '

Dependendo da matéria-prima utilizada, t8xaS de produção va- .
riam amplamente e, no caso especial da biodeqr adacâo da Baronesa. um Kg'
da olaruo dcsidraiada pode fornecer até 270 litros do (3iCU{IS (60 J HO% Cl 1'1),
o que corresponde a cerca de 850 Kcal (cqéJZ de trazer à ebulição mais de

',dez litros d'água inicialrnente a 20°C).
Sabe-se também que o processo da digestão anaeróbica de fibras'

orqánicas. é normalmente consti tu ido em ;rês fases: na primeira r.ucr oorqa-
nismos atuam sobre os substr atos orçániccs convertendo por hidrólise enz i-
rná tica os poli'meros em mon6meros SOIL1V:?IS, que no sequn de fase servem do
subctr atos para outros micr oorqanismos qu; os convor tcrn em ácidos cígtlni-
cos (principalmente ácido acé uco). Esses ~::;dos t;O()S\itU~\il~ O suk~ll;llU pmll
a última fase: a decomposição anaeróbica cos mesmos por bac tér ias mctano-
génicas.

Tal digestão,depenuendo da C:25se das bactérias ocorre em fai-
xas de temperatura 6 'mas, enHe 30AO°C e 50-60° C e p~ entre 6.0 e 7:0.
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2.1 - Aspectos básicos de um diqes ior

()

. .
Em geral em digeswr consiste em doi,; cornpar tirncrucs: urne cb-

rnar a de cJigestJo e uma de arrnazcnamento. .
'A construção desses dOIS elementos .rnoõe os tirriiíes de viabili-

dade cconórnica do sistema c á opcráçâo dos mcs.nos .. os lirnncsua adequa-
cão e ;·,.-:citaçJo daquele drqes tor.

O problema da construção de UrT' (liç\2Swr está naturalmente a-
. rnarr ado à condição clirnatolóqica loc01. ASSIrII, é »ossvc: classit.car duas si·
iuacõcs para o problema: (a) Regiões Tropicais e :';ubtropicais'~ (bl Regiões
Temperadas e Frias. r: na pr irneir a que se situa :150 apenas a maior quanti-
dade de biornassa dispon ível mas tambérn a maior parte da população, muno
diol necessitada. Nela está totalmente incluida o [3ré;si:.

Assim parece ex trcrnarncme ·impol iélri,i:: que, no estnbctecuncn
to dos cri iér ios par a O p rojc to c cons rrur ão de ~I,n ,al Sistema, seja considera-
do além da quantidade de biogás desejada. da d.sponibilidade de rnaiér ia-pr i-
ma, dos tempos de retenção pare digestão ó urna, elos tamanhos de d.çestores
e armazenacJores e da finalidade da geração do 'lés, principalmente a simpli-
cidade, o preço e a rapidez de taoncacãoco rnesrno. deruro de acenáveí efi-
ciência de operação. ' .

22 - Observações sobre digestores clássicos

Usinas convencionais para a obtendo l.~~biogás, mesmo as mais
simples, envolvem a necessidade de preparação 02 terreno. o uso de rnaier.a.s
rígidos como concreto e aço, e constituem-se ~:?..I.Jíe em instalações perma-
nentes. A ampliação das mesmas envolve a oestruicão das existentes ou dupli-
cação.

Além disso, tais Usinas possuem as C"!;;puimes desvantagens -
consideradas até o presente como inerentes ao processo de digestão anaeróbi-
ca > [4J:

(8) Possibilidade de explosão, .
(b) L\lto custo de aquisição.
(c) I~esiduo liquido poo« apresen.a. 11m problema po tcncral

de poluição.
(d) Manutenção e conu olc adequados são essenciais.
(~) Condições apropriadas d'.:! cpcr acãc têm de ser rnantidas no

diçestor para obtencão da cr oducãc .náx irna de gás.
(f) O uso mais eficiente de rnc tano CU"O combusuvel requer

a remoção de impllrCi'é15 lJ;S como, CO2 e H2 S, especial-
meti te se o gás for usado em mo to.cs

Em particular, uma usina convencional de Biogás, como mos-
trado na Fi9ura 1 [4J. além de se constituir sempre crr: .nstalacão fixa, requer
para sua construção certo conhecimcn to técnico do ;J; oblema e o uso ex ten-
so de materiais (tijolos, concreto, tubos qalvaniz ados). itens muito raramente
disporuveis em locais oesotados e pobres.
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2.3 - Considerações sobre um di~stor popular

2.3.1 - Digestor submerso
Tendo em vista inicialmenie o objetivo primordial do Projeto

Baronesa que trata da obtenção do CH4 a partir daquela planta criada em
lagou ;:lOUCO profunda, foi então desenvolvido um diqcstor. onde se tentou e·
liminar JS dosvan taqens discutidas aruer iorrnente e rninirniz ar 05 riscos con-
siderados próprios do uso da diçestão anaeróbica.

lrnaqinou-se então um sistema (FigureS 2, 3 e 4) que, consistin-
do em material flexível (plástico), formasse uma cobertura em cujo-interior
pudesse ser a planta colocada e onde houvesse condições para éI diqestào a·
naer óbrca do mesma. Um simples dispositivo dever ia (jéjrantir a retirada do
brocas. Dependendo das condições locais (p. ex.: pr olundidade) tal digestor
pode ser parcialrnerue ou totalmente submerso. A lâmina u'águtl sobre o mes-
mo ga'(Jntc a pressão positiva permanente, cssencial tJ scqurancc elo sistema.
além de prover excelente controle de temperatura e minirniz ar uincJc.lmais os
riscos de explosão.

2.3.2 - Di{)cstor popular terrestre
O sistema era descri to pede. com pequenas 1T10UI ílc~1i,.~i)es,ser

utilizado em terra, digerindo Biomassa em geral, com a mesma sirr.plicidade

-4-
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e scf.)ur;Jnç;l (Figuras 5,6 c 7). Assim não hé diüculdaoc em se ecoptar urna
lêlrlnél em Ivl diqesror num em se JfHOVCI((Jr outros dcjctos or~:lrlicos. Enfim'
o aprovei torncruo controlado dos detritos domésucos duvcrd reduzir J éJç50

" de par asi tJS pJ IOgun icos. .
.\

I

.fI

..~.
FIGo 5 - DIGESTOR TERRESTRE

FIGo 6 - OIGESTOR TERRESTRE COM ACESSO
DE CARREGAMENrO ABERTO

'00

.~: \...) ",/(j.'-::~o:
'7 . ----/':;.;"
'~·~~~2;;7:·~.··.'77-:,:~;'~(::::,~:'O

~.

, FIGo 7 - OIGESTOR PARCIALMENTE SUBMERSO ASSO,-
CIAOO A L~TRINA

"
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Sobo ponto de vista cJl) SéHJUCPública. é ~:lbido l4l que éJ cJI9{!~'
tão anaeróbice para produção de bioças Ó superior J qualquer 'outro método
de tratarneruo em uso nas áreas rurais, . .

3 - r.ESUL TADO~; OBTIDOS

Foram' constru (dos e testados três tipos de diçestores - dois to-
talmente submersos, um parcialmente subrnerso e um em terra, tendo sido
uti lizado como biornassa apenas a P.lanta Baronesa. A pertorrnance dos mes-
mos está indicada na Figura 8', noiando-se que a pé1nir ca.seçunda semana de. . .' '. .."..,
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orxn acâo OS mesmos já aprescruarem no Bioqás mais de 50% (em volume) de
CH", Urna anahsc da disponibiudade do mo icno: no mercado vcrsus a (Jcili·
c.J()UC de moruoqcrn 8 transporte vcrsus a manobrebrlidodc do dincsior deter-
minou a capacidade do mesmo em 3,8 m3 pura processar 150 kg de Biornassa
molhada (em cor ticutar testes dos diçesiorcs com "tijolos" da plan ta seca e'
compactada, forneceram resultados igualmente promissores). ,t simples ima-
ginar que tul dlgestor pode muuo simplesmente ser associado a outros como'
sugerido na Figura 9. De fato, pretence-se montar. naexecucão.co Projeto
Baronesa. um conjun to de oi tenta a cem daqueles digt:storcs. cujos resíduos
num experimento ecológico mais amplo, deverão ser usados corno Icr uuz an- "
tcs das ;J ruas aojacen tos.

Finalmente COm vistas à otimização 09 sistema encontra-se em
dcsenvolvimeruo as modelagens da qcracão do CH4 (para simulacão emcorn·,
putador anal6gico) e do comportamento dinárnico. dos diçestores e suas se-
des,

FIG. 9 - CONJUNTO DE DfGESTORES SUBMERSOS COM ARMAZENA-
I

CORES DE GAS SEPARADOS
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