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Resumo:  

Biodigestores são equipamentos que têm a capacidade de converter 

resíduos orgânicos, através da Digestão Anaeróbica (DA), em biogás e 
biofertilizante. A simplicidade conceitual do equipamento oculta grande 

complexidade dos processos químicos e físicos da DA. Esta 
complexidade se revela na quantidade de variáveis do meio que devem 

ser monitoradas para garantir melhor eficiência do processo. As 
principais variáveis que afetam o processo de DA são temperatura, 

pressão, mensuração de gases resultantes, ácidos resultantes, 
potencial Hidrogeniônico (pH) e composição da matéria orgânica. Os 

biodigestores podem ser utilizados em áreas urbanas e rurais, 

dependendo do tipo de resíduo orgânico. Em ambos os locais pode 
haver dificuldade em monitorar e controlar os biodigestores e por 

consequência comprometer a sua eficiência, o que historicamente é 
apontado como um elemento de fracasso nos projetos que tentaram 

implantar estes equipamentos em grande escala. De forma 
interdisciplinar e com foco na eficiência dos biodigestores, foram 

desenvolvidos experimentos com coleta e análise de biogás e amostras 
de dejetos que permitiram explorar a microbiologia de um sistema real 

de DA. Esta exploração permitiu mapear as bactérias presentes no 
dejeto, que foram classificadas e agrupadas conforme as quatro fases 

da DA (Hidrólise, Acidogênese, Acetogênese e Metanogênese). A partir 
desta análise foi possível desenvolver um modelo matemático e um 

software para simular o comportamento de um sistema de DA e 
também um modelo hierárquico de monitoramento, controle e atuação 

baseado em uma Rede de Sensores Sem Fio (RSSF). Os resultados das 

simulações possibilitaram compreender e avaliar o comportamento de 



um sistema de DA, em especial no controle de temperatura, 

destacando o quanto o monitoramento e controle são essenciais a 
produção de biogás e biofertilizante. 

 


